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Din första tid på skolan blir en mjukstart, det är 
viktigt att du snabbt lär känna både eleverna och 
lärarna innan det tar fart på allvar. Din framtid börjar 
varje dag, men vissa dagar börjar den extra mycket. 
Välkommen att starta din framtid med oss!

Tusentals utbildningar
Den här katalogen handlar om dina möjligheter att 
skapa en gymnasieutbildning som är helt unik – 
eftersom ingen är som du. Kombinationerna av pro-
gram, kurser och inriktningar är snudd på oändliga. 
Du som väljer ett yrkesprogram kan läsa in högskole-
behörighet om du vill plugga vidare.

 Du kan välja mellan tre olika skolor. I Bollnäs ligger 
Torsbergsgymnasiet och Höghammargymnasiet, i 
Söderhamn finns Staffangymnasiet. 

Vår enkla filosofi är att du inte bara ska få med dig 
en vit mössa och ett betyg när du slutar. Du ska få 
en utbildning som du verkligen får användning av 
– oavsett om du vill läsa vidare på högskola eller ta 
steget in i arbetslivet direkt från skoltrappan.
     
Du är inte ensam
Våra lärare är inte bara kompetenta, välutbildade 
och erfarna utan drivs framför allt av ett starkt en-
gagemang i varje enskild elev. Lärarna kommer att 
behandla dig som vuxen redan från dag ett. Är du 

bara beredd att ta stort ansvar kommer du att få en 
helt annan frihet än du är van vid. Lärarna kommer 
tro på dig, utmana dig och anpassa lärandet efter 
dina förutsättningar. 

Du kommer dessutom att få uppleva många olika 
lärmetoder och lärsituationer. Din studieteknik 
kommer att förbättras. I ett nära samarbete med 
lärarna kan du ta dig igenom utbildningen med 
lyckat resultat – men inte utan din egen envishet och 
arbetsinsats. Efter utbildningen kan du få jobb direkt 
och behörighet till fortsatta studier.

Skolor i samverkan
Även om du bara kan välja en skola har de tre 
skolorna ett samarbete över skolgränserna. Vår 
programförklaring Tillsammans skapar vi framtid 
innebär ett flitigt utbyte mellan skolorna, både vad 
gäller lokaler, lärare och event. De olika programmen 
möts i gemensamma arrangemang, idrotter tränar 
tillsammans och visst samarbete sker även med 
vuxenutbildningarna. I vintras fick exempelvis de 
nyanlända eleverna från SFI lära sig att åka skridskor 
av eleverna på Torsbergsgymnasiet. Och SA-pro-
grammets mediainriktning på Staffan dokumentera-
de Restaurang- och livsmedelselevernas julbord på 
Torsberg. Inkludering sker mellan Höghammar- och 
Torsbergsgymnasiet på Estetiska programmet.  

Du kommer att hamna 
bland människor som är 
mer som du. Du kommer 
att få nya vänner, kanske 

för livet. 

FÖRSTA DAGEN PÅ

RESTEN AV DITT LIV
Hur vill du att det ska kännas, den där kvällen efter din första dag  
på gymnasiet? Du är troligen lite snurrig av alla nya intryck, men  

förhoppningsvis känner du en glad förväntan. Nu väntar några roliga år  
då du kommer att bli vuxen och upptäcka mer om 

vem du är och vem du vill vara.



Vi deltar i ett stort antal internationella projekt. Du 
kan få möjlighet att göra utlandspraktik, ha vänskaps-
utbyten, möten eller studiebesök i olika länder. Våra 
elever driver internationella projekt både i klassrum-
met och ute i världen. I skolornas korridorer ekar det 
av många olika språk. 

Syftet är att du ska få erfarenhet av andra länder 
och kulturer. Därför är språkstudierna en röd tråd 
genom de flesta av våra program. Att kunna prata 
andra språk ökar ditt självförtroende och öppnar 
en hel värld av möjligheter. Vi erbjuder bland annat 
engelska, tyska, franska och spanska på olika nivåer, 
samt modersmålsundervisning i flera språk.

Att du kan få praktisera utomlands eller ingå i 
internationella nätverk förbereder dig för en allt mer 
internationell arbetsmarknad. Samtidigt förbereder 
det dig för olika yrkesval och högskolestudier.  
De senaste åren har vi haft utbyten med Norge,  
Finland, Danmark, Tyskland, England, Holland,  
Spanien, Italien, Slovenien, Skottland, Bulgarien,  
Österrike, Kenya och Sydafrika.

Varma och exotiska länder
Idrottarna på alla tre skolorna åker på träningsläger 
till varmare länder. Utöver sina idrotter får de trä-
ning i både språk och att ta personligt ansvar.

Varje höst åker en grupp från Torsbergsgymna-
siets Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogram till 
något exotiskt land. De får uppleva hur ett annat 
land fungerar i allt från skola och kommunikationer 
till miljötänk och genusperspektiv.

Ahlquistska stipendiet
Vid Staffangymnasiet finns ett mycket generöst sti-
pendium – Ahlquistska stipendiet. Du kan söka det i 
tvåan om du är född i Söderhamn och går på skolan. 
Stipendiet innebär att du kan få studera italienska, 
franska eller tyska, alternativt göra praktik i Schweiz. 
Detta görs på sommarlovet efter tvåan. Stipendiet 
täcker alla kostnader och ger också utrymme för stu-
diebesök i samband med vistelsen i Schweiz. Du kan 
välja mellan tre olika städer. Prata gärna med någon 
som har fått stipendiet.

HÄLSINGLAND ÄR

GRANNE MED VÄRLDEN
Det är kortare än vad du tror mellan Manhattan och gatorna i 

Bollnäs eller Söderhamn. Vi vill öppna dörren till resten av världen, 
därför har våra skolor ett starkt internationellt perspektiv. 
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– Jag hörde från folk på skol-SM hur bra det var att 
gå här, säger Albin som går i trean på Torsbergsgym-
nasiets Barn- och fritidsprogram. Skol-SM arrange-
ras årligen av Idrottsgymnasiet.

 Albin kommer från Västerås men bor nu i Bollnäs 
och tränar på Riksidrottsgymnasiet (RIG) som är en 
elitförberedande satsning. Möjligheten att kombine-
ra studier med sin storsatsning på friidrott lockade.

– Mina grenar är 100 meter, 200 meter och längd-
hopp. Jag har satsat på friidrott sedan 13-årsåldern 
då jag första gången blev inbjuden till en tävling.

Albin tävlar på nationell nivå. Han närmar sig det 
svenska rekordet i längd och siktar på att kvala in till 
Paralympics i Tokyo om tre år. Men första målet är 
att komma med i landslaget.

– Jag tränar minst fyra gånger veckan och blandar 
styrketräning med löpning och längdhopp.

När han flyttade till Bollnäs var det ovant till en 
början, men nu känns det riktigt bra. 

– Jag bor med två kompisar som också går RIG. Vi 
har hjälp av personal, men sköter det mesta själva. 

Det är mest med studierna han behöver hjälp. 
Ibland är det lite stressigt att hinna med både 
idrottssatsningen och plugget. Men det går i perio-
der och lugnar ju ner sig mellan varven.

– Efter studenten vill jag jobba på förskola. Det 

Elever med funktionsnedsättning på Höghammargymnasiet  
och Torsbergsgymnasiet kan söka till Riksidrottsgymnasiet (RIG)  

för parafriidrott. Albin och Lina är två av eleverna.

kanske blir här i trakterna – jag trivs så bra. Det kom-
mer säkert att gå bra att kombinera friidrotten med 
ett jobb också. 

Lina går också på RIG och Höghammargymnasiet, 
där hon läser det 4-åriga nationella programmet för 
Skog, mark och djur.

– Jag gillar både friidrott och djur – här kan jag 
hålla på med båda, säger Lina vars grenar är löpning 
och längdhopp.

Friidrotten går bra, hon har bland annat vunnit 
skol-SM. 

– Det skulle vara riktigt roligt att ta sig till en inter-
nationell nivå.

Lina bor hemma och pendlar några mil varje dag. 
Därhemma har hon två hästar att ta hand om. 

– Ridit har jag gjort sedan jag var liten. Här på sko-
lan kan jag kombinera det med studierna. Alldeles 
här intill ligger ett stort och välutrustat stall.

En typisk skoldag består av mycket praktiskt jobb, 
bland annat i stallet. Undervisningen i kärnämnena 
har hon på Torsbergsgymnasiet. 

– Det är en bra blandning av teori och praktik. 
Förra året praktiserade jag i ett travstall inte långt 
härifrån. Jag fick göra alla sysslorna; mocka, borsta, 
och till och med köra hästarna.

Mot eliten i  
hundrameterstempo

Albin Janderberg, BF15Lina Hedberg, MD15



Nationell idrottsutbildning – NIU
NIU ger samma möjligheter som ett Riksidrotts- 
gymnasium. Du läser 400–600 gymnasiepoäng  
specialidrott. 

Staffangymnasiet: Bordtennis och friidrott
Torsbergsgymnasiet: Bandy, friidrott och handboll.

Uttagningen görs av våra NIU-instruktörer i samar-
bete med respektive idrottsförbund. Utbildningen 
kan sökas av elever från hela landet och vi samarbe-
tar med våra framgångsrika klubbar för att erbjuda 
elitmässig träning även på fritiden. 

Idrottsfördjupning
Även i idrotter utanför NIU har du möjlighet att göra 
en utökad idrottssatsning. Då viks 200–300 gymna-
siepoäng åt just din idrott. Du tränar på skoltid cirka 
två pass per vecka. De idrotter vi erbjuder fördjup-
ning i är fotboll, innebandy och våra NIU-idrotter 
bandy, handboll, bordtennis och friidrott.

Riksidrottsgymnasium – Parasport 
Du som har en funktionsnedsättning och satsar på 
friidrott har möjlighet att söka RIG. Det är en sats-
ning mot internationell elit med målsättning att kom-
ma med i Svenska Parasportförbundets friidrotts-
landslag. Flera av våra tidigare elever har varit med  
i den absoluta toppen i Paralympics och andra  
internationella mästerskap. 

Idrottsgymnasiet – Parasport
Här får du professionell träning med rutinerade och 
kunniga tränare. Du får möjligheten att utveckla dig, 
träna och tävla inom den idrott du vill. Vi erbjuder 
toppträning i friidrott, fotboll, innebandy och motions- 
idrott. Erbjuds dig som går Höghammargymnasiet.

Vill du gå gymnasiet och på allvar utvecklas i din idrott, både teoretiskt 
 och praktiskt? Utöver dina studier på något av alla våra program ingår 

fysträning och idrottsteori som en naturlig del av din skoldag.

PLUGGA OCH TRÄNA
PÅ HÖG NIVÅ

Alla våra idrotter erbjuder  
hög kvalitet vad gäller tränare, 
utbildningsinnehåll och hallar 

eller arenor. Läs mer på  
respektive skolas hemsida eller 

på hufb.se/idrottsutbildning.



Lärlingsutbildningar
Vill du snabbt få ett yrke? Gymnasial lärlingsutbild-
ning är en uppskattad form av yrkesprogram vid 
Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet. Minst 
hälften av tiden tillbringar du på en eller flera arbets-
platser. Lärlingsutbildningen använder sig av samma 
ämnesplaner som den vanliga skolförlagda yrkesut-
bildningen och leder till samma yrkesexamen. Du har 
rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

I gymnasieskolan går du lärlingsutbildningen val-
fritt läsår. Du kan ansöka hos CSN om lärlingsersätt-
ning – det är ett bidrag för måltider och resor.

UF – starta ditt första företag
Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept som 
ger dig möjlighet att utveckla kreativitet, företagsam-
het och entreprenörskap. Konceptet finns på alla 
våra tre skolor.

Under ett år driver du själv, eller tillsammans med 
andra om du vill, ett UF-företag med verkliga tjänster 
och varor. Du får uppleva ett företag från start till 
drift och slutligen avveckling. Det är värdefull kunskap 
att ta med sig ut i livet. Varje företag får en coach och 
en rådgivare från näringslivet.

Under året får företaget delta i tävlingar och 
mässor, däribland en internationell.

LÄRLING 
ELLER 
FÖRETAGARE

På Staffangymnasiet läser du inriktning musik – en 
musikfördjupning i ensemble och instrument/sång 
med fokus på utåtriktad verksamhet som konserter 
och andra sceniska produktioner. Elevinflytande 
kring våra konserter och produktioner är viktigt, för 
att du som elev ska kunna påverka låtval, utförande 
och annat. Vi har ett nära samarbete med Söder-
hamns Kulturskola och deras pedagoger. Du har  

TRE ÅR  
FYLLDA AV 
MUSIK,  
DANS ELLER 
TEATER

under dagtid tillgång till skolans replokaler och mu-
sikdatorer, för att du på din lediga tid ska ha möjlig-
het att repa/spela/starta eget band.

På Torsbergsgymnasiet läser du musikdramatik – 
du spelar teater, sjunger i kör och dansar. Detta för 
att du som scenartist ska få en så stor bredd som 
möjligt. Du väljer en personlig inriktning där du för-
djupar dig i sång/Instrument, dans eller teater. Även 
här vi har ett nära samarbete med kulturskolan. 

Vi lägger stor vikt vid att du ska utvecklas som 
människa, bli modigare och starkare i dig själv och 
tillsammans med andra. 

Varje år gör vi en scenisk produktion tillsammans 
där du får utvecklas att våga stå på scen och agera 
framför publik. Tredje året gör vi en slutproduktion 
tillsammans som innehåller allt som en professionell 
föreställning gör. Vi har bland annat satt upp Caba-
ret, Hair, Carmen och West side story. 

Väljer du Höghammargymnasiet finns möjlighet för 
dig att inkluderas med Torsbergsgymnasiets este-
tiska ämnen. Även Individuella programmet har äm-
nesområdet estetisk verksamhet där du kan uttrycka 
dig inom musik, dans och teater.



Diskutera med dina föräldrar eller vårdnadshavare, 
även om de kanske förstår mindre än du av alla pro-
gram och krångliga poängsystem. Tänk på att dina 
föräldrar i regel känner dig bättre än någon annan. 
Nu om någon gång kanske du ska lyssna på dem.

Läs mer om  
antagningen på  
www.hufb.se/ 
gymnasievalet

MÅNGA MÖJLIGHETER

MEN BARA ETT BESLUT
Är det svårt att välja? Detta är ett stort beslut i ditt liv. 

Även om det verkligen inte är livsavgörande måste det få ta tid.

Dags att lyssna på din lärare
Prata gärna med en eller flera av dina lärare 
på högstadiet. De tror kanske till och med 
mer på dig än du själv gör. De känner dina 
starka sidor och vilka egenskaper du kan bli 
bättre på. Studie- och yrkesvägledaren är 
också bra att diskutera sina tankar och dröm-
mar med och är expert på alla möjligheter.

Kom hit en dag
Du är välkommen att dela livet i en klass un-
der en dag. Kör ett träningspass med idrotts- 
eleverna, eller testa allt från köksmaskiner 
och mikroskop till simulatorer. Hela dagen 
blir du väl omhändertagen av våra elever. När 
du själv har fått uppleva hur det är på gymna-
siet blir kanske valet lite lättare. Stressnivån 
inför allt det nya brukar snabbt gå ner. Vi 
bjuder på lunch. 

Du bestämmer
Vad än alla andra säger – i slutänden är det 
du själv som ska välja. Det är ett viktigt val, 
men hela ditt liv står och faller faktiskt inte 
med det. Använd både ditt hjärta och din 
hjärna. Ibland måste man våga lite här i livet. 

Färre elever än vad du tror väljer program 
utifrån sina kompisar. Det här är lite viktiga-
re än så. Dina vänner finns kvar och du får 
snabbt nya, som ofta delar dina intressen. 
Däremot kan det vara bra att fråga äldre elev-
er – vi hjälper dig gärna att komma  
i kontakt med dem.

På Staffangymnasiet i Söderhamn kan du läsa kursen Ung företagsamhet, 
entreprenörskap (UF). Verksamheten tillhör landets mest framgångsrika.

I Söderhamn är UF 
ett helt företag

Anna är lärare i ekonomi och idrott på Staffangym-
nasiet. Hon är också samordnare för Ung företag-
samhet (UF) där eleverna får lära sig att starta och 
driva ett eget företag. 

–Vi har utvecklat att arbetssätt som fungerar 
väldigt bra. UF är obligatoriskt på några program och 
frivilligt på andra. Vissa elever väljer att göra detta 
som sitt gymnasiearbete. De måste till exempel göra 
affärsplan och årsredovisning – det är lika för alla 
över hela landet, förklarar Anna.

I Hälsingland har man utvecklat UF-verksamheten 
och har bland annat ett UF-råd med personer från 
näringsliv, kommun, bank, företag och skola. 

– Det här är helt avgörande för vårt goda resultat. 
Men vi visar också att skolan inte är en isolerad ö 

och att vi kan bidra till näringslivet lokalt. Nätverkan-
det är jätteviktigt, förklarar hon.

Anna lyfter särskilt fram två saker som är viktiga 
med UF:

– Företagandet är såklart viktigt i sig för vår sam-
hällsutveckling. Men jag upplever också att verksam-
heten skapar tryggare elever. 

Eleverna lär sig inte bara om företagande utan 
utvecklas också på ett mänskligt plan, menar hon. 

– De får bland annat hantera konflikter och upp-
täcka sina styrkor. De behöver inte tvunget bli framti-
da företagare men kommer alla ha nytta av att ha 
hittat drivet, oavsett vilken organisation de kommer 
jobba i. Men faktum är att flera av våra elever har 
fortsatt med sina företag efter studenten.

Anna Hägglund, lärare i företagsekonomi och idrott, samordnare för UF-verksamheten
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Hampus kommer från Grums men bor i Bollnäs i 
veckorna och varannan helg. Han går programmet 
för Hälsa, vård och omsorg. 

– Jag var 17 när jag flyttade hemifrån. Det var blan-
dade känslor, både gött och jobbigt samtidigt. Det 
känns bra att få klara sig själv men hemma kan man 
ju göra vad man vill. Jag har fått nya kompisar här, 
säger Hampus.

I nian provade han på livet på skolan under två 
veckor.

– Jag fick bo här och gå bredvid på lektioner. Efter 
det var Höghammargymnasiet mitt förstaval. Jag 
kollade lite på några andra skolor, men de passade 
inte mig. 

Hampus har hållit på med idrott sedan han var i 
sjuårsårsåldern. Det är fotboll och innebandy som 
gäller. 

– Det finns väldigt bra förutsättningar att träna och 
idrotta här på skolan. Jag tränar cirka tre gånger i 
veckan och åker på cuper med idrottsgymnasiet. 

Han valde programmet för Hälsa, vård och omsorg 

Hampus och Muna har nyligen kommit hem från Idrottsgymnasiets  
träningsläger i Portugal. De stormtrivs på Höghammargymnasiets 4-åriga  

Nationella program där eleverna har olika funktionsnedsättningar.

för att kunna jobba med barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. Det bästa med programmet 
är nog ändå klasskompisarna, erkänner han.

– Vi hjälper varandra mycket, både med vardags- 
livet och med plugget. Nyligen var vi på tränings- 
läger i Portugal en vecka nu på slutet av terminen, 
berättar Hampus.

En av dem som var med i Portugal är Muna. Hon 
går också på Höghammargymnasiet, men program-
met för Hotell, restaurang och bageri.

– Jag tycker mycket om bakning och matlagning. 
Jag kände att jag verkligen kunde få studiero här. 
Allt går i min takt, det finns verkligen lugn och ro på 
skolan. 

Muna bor i Söderhamn och har valt att bo hem-
ma. Hon kände ingen när hon började men har fått 
många nya kompisar.

– Jag tränar fotboll och på gymmet. Träningslägret 
i Portugal var kul. Vi hade soligt väder och tränade 
mycket. Bland annat cyklade vi långa pass, berättar 
Muna som också stormtrivs på Höghammar.

Tuffa pass i Portugal

Muna Mahamoud, RB14Hampus Bäckvall, OV16

Höghammargymnasiet är en fyraårig gymnasiesär-
skola. För oss är en sak viktigare än allt annat – att 
du ska känna dig trygg och ha roligt under din tid på 
skolan. Vi gör allt för att du ska trivas. Stämningen på 
skolan är känd för sin varma och glada gemenskap. 

Vi erbjuder nationella och individuella program 
och tar emot elever från hela landet. Vi arbetar 
utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt där såväl 
fysisk som mental hälsa prioriteras. 

Din kunskapsutveckling står i centrum och varje 
elev har en individuell studieplan. Ett specialpeda-
gogiskt perspektiv genomsyrar verksamheten där 
lärare och assistenter med kunskap och erfarenhet 
möjliggör elevernas optimala utveckling till kompe-
tenta och självständiga människor. Vi erbjuder även 

praktik inom ramen för flera av våra program.
Vi har såväl yrkesinriktade nationella program som 

ett individuellt program som är anpassat efter just 
dina förutsättningar. 

Gillar du idrott och vill röra på dig? Då ska du  
ansöka om utbildningsplats vid Idrottsgymnasiet. 
Höghammarhallen är en handikappanpassad 
idrottshall där vår idrottsundervisning bedrivs. Du 
får i regel träna varje dag. 

Elevboenden enligt LSS finns i bostadsområden i 
Bollnäs och fritidsverksamhet för eleverna ordnas  
av boendet. 

Läs mer om dina möjligheter på hoghammar.se. 
Kom gärna på studiebesök!
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Programmet för   
administration, handel och varuhantering
Här får du grundläggande kunskaper inom 
administration, handel och varuhantering. Pro-
grammet bedriver en verklighetsnära utbildning 
med bland annat ett café, ett tryckeri samt en 
affär med kontorsmaterial. Du får alltså erfaren-
het av alla arbetsuppgifter som förekommer där 
och på ett lager. Arbetssättet är mycket varie-
rande. Du kombinerar det teoretiska med det 
praktiska och kreativa.

Utbildningen förbereder dig för att arbeta 
med bland annat enklare administrativa upp- 
gifter, praktisk marknadsföring och enklare  
dokumentation. Under utbildningen utvecklar 
du ett serviceinriktat förhållningssätt och förmå-
ga att kommunicera och samverka med kunder.

Undervisningen anpassas alltid utifrån dina 
förutsättningar och behov. Under dina fyra år 
på programmet kommer du att ha minst  
22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
då du får använda de kunskaper du fått inom 
programmet. Vi gör ofta arbetsplatsbesök ute i 
samhället där vi knyter kontakter med arbets- 
livet inför framtiden.

Programmet för  
hantverk och produktion 
Programmet utvecklar dina kunskaper inom 
hantverkens och industrins olika yrkesområden 
och arbetsmiljöer. Du får grundläggande kun-
skaper inom industritekniska processer som: 
• form och design
• hantverk och produktion
• materialkunskap och verktygskunskap
• godshantering (truck, travers)
• hantverkstekniker
• industriell produktion
• sammanfogningstekniker (svetsning, lödning,  
 skärning med mera)
• arbetsmiljö och säkerhet
• verkstadsteknik (svarvning, fräsning, slipning  
 med mera)
Här får du förståelse för produktionsprocessen, 
från idé till färdig produkt. Programmet är  
förlagt i samma välutrustade lokaler som  
Torsbergsgymnasiets Industritekniska program.

Programmet för  
hotell, restaurang och bageri
Här kan du förbereda dig för ett arbete och 
prova på ett flertal områden inom denna ser-
vicesektor då programmet är upplagt runt fyra 
block: matlagning, bageri, hotell och servering.

Under utbildningen lär du dig att utveckla 
ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga 
att kommunicera och samverka med kunder. 
Vi arbetar utifrån din förmåga, intresse och 
kunskapsnivå. 

Vi börjar med praktiska övningar som ger 
färdighet och arbetar genom åren upp oss med 
olika tekniker och finslipar detaljerna. Du använ-
der dina kunskaper när du gör praktik, både i 
Bollnäsområdet och slutligen i din hemkommun.

För att komma riktigt nära branschens verk-
lighet har vi en egen restaurangverksamhet och 
driver UF.

GYMNASIESÄRSKOLANS  NATIONELLA PROGRAM
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De nationella programmen förbereder dig för att 
jobba inom olika yrkesområden. Höghammargymna-
siet har unik yrkeskunskap blandat med rätt peda-
gogisk kunskap. Vi har också 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 dessa program:

Programmet för  
skog, mark och djur
Här får du grundläggande utbildning för ett 
arbete inom natur, miljö och naturbruksteknik. 
Vår huvudinriktning är att du ska få kunskaper 
att sköta olika anläggningar med till exempel 
hästar och lantbruksdjur. Här ingår bland annat 
stallskötsel, körning av fyrhjuling och traktor 
samt service av dessa. Underhåll av fastigheter 
och utemiljöer är också en del av utbildningen. 
Många elever tar traktorkörkort under sin tid på 
skolan. 

Djurskötsel och ridning/körning ingår olika 
mycket beroende på ditt intresse. Flera kurser 
är förlagda till Bollnäs Ridsällskaps fina anlägg-
ning som ligger bredvid programmet på Heden. 
Du har minst 22 veckors arbetsplatsförlagt  
lärande (APL) under dina fyra år. APL innebär 
att lärandet i kurser eller delar av kurser för-
läggs till en eller flera arbetsplatser.

För studiebesök kontakta  
Carina Hådell, Tel 010-454 11 44  
eller 
Ulf Sundkvist, Tel 010-454 11 43

Vill du veta mer?
Jörgen Eriksson
Tel 010-454 11 39, Mobil 070-205 68 07
jorgen.eriksson@hufb.se



På det individuella programmet arbetar vi utifrån  
ett specialpedagogiskt perspektiv, där individualise-
rad pedagogik och individuellt anpassad fysisk miljö 
är centralt. God personaltäthet och specialiserad  
kompetens skapar möjligheter för dig som elev  
att utvecklas till din fulla potential. Vi sätter dig i 
centrum!

Våra ämnesområden är:
• Estetisk verksamhet
• Hem och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Individ och samhälle
• Natur och miljö
• Språk och kommunikation
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Vill du veta mer?
Sofia	Asp
Tel 010-454 11 38, Mobil 070-190 07 29
sofia.asp-sjolander@hufb.se
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Vill du veta mer?
Jörgen Eriksson
Tel 010-454 11 39, Mobil 070-205 68 07
jorgen.eriksson@hufb.se

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 arbe-
te inom fritidsverksamhet och förskola. Det kan 
också handla om arbete med äldre personer 
och deras behov av vård och omsorg. 

Programmet passar också dig som är intres-
serad av frågor som handlar om hur kost och 
motion kan påverka oss människor. Du ska 
tycka om att arbeta med människor och vilja 
arbeta med service.

Målet med denna fyraåriga utbildning är att 
ge de bästa förutsättningarna för att klara en 
framtida sysselsättning inom förskola och äldre-
omsorg. Vi arbetar utifrån din förmåga, intresse, 
kunskapsnivå och bygger sedan vidare utifrån 
dessa förutsättningar i en individuell studieplan.

På programmet arbetar du praktiskt och 
teoretiskt med olika uppgifter. Du får arbeta på 
egen hand och tillsammans med andra.

Du tränar dig i att klara av arbetsuppgifter 
som behövs för att kunna hjälpa människor 
utifrån deras behov i vardagen. APL är en del i 
programmet. Du får chansen att praktisera dina 
kunskaper på en arbetsplats som passar dig i 
Bollnäsområdet och/eller i din hemkommun.

Du får även arbeta med olika skapande verk-
samheter och friluftsliv för att få kunskaper  
som kan användas i arbete med människor i 
olika åldrar.

Inkludering med Estetiska programmet
Gillar du att sjunga, dansa, spela teater och skapa 
din egen kostym, mask och scenografi? 

På estetiska programmet får du medverka i pro-
duktioner som musikteatersaga, musikal och klassisk 
konsert. Årskurs fyra avslutas med en helaftons- 
föreställning. 

Du läser de estetiska ämnena teater, dans, 
körsång och estetisk kommunikation och går inklu-
derad tillsammans med eleverna på Torbergsgym-
nasiet. Övriga kurser och kärnämnen läser du på 
Höghammargymnasiet.

GYMNASIESÄRSKOLANS INDIVIDUELLA PROGRAM
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Är du född i Söderhamn och söker till Staffangymnasiet?  
Kommer du in kan du söka Ahlquistska stipendiet.  

I år 2 åker 30 elever iväg för att läsa språk i Schweiz.

En svenska som läser  
italienska i Schweiz

Nellie gör sig i dagarna beredd på att lämna Söder-
hamn för tre veckor i soliga Lugano i Schweiz. Allt  
betalas av det stipendium som hon och 30 skol-
kamrater beviljats, syftet är språkstudier i Schweiz; 
franska, italienska eller tyska.  

– Det ska bli himla kul att börja lära sig ett nytt 
språk. Jag har läst franska, men italienska finns inte 
på skolan. Det blir fyra lektioner per dag, säger Nellie 
som nu börjat tredje året på Ekonomiprogrammet.

Att läsa språk på Staffangymnasiet tycker hon är 
jätteroligt. 

– Våra lärare är så motiverade och kunniga; de ser 
oss verkligen. Jag får mycket personligt fokus och 
massor av hjälp.

Stipendiet är ett riktigt plus i kanten, tycker Nellie. 

Hon ser fram emot att få uppleva en ny kultur och 
hoppas att hon utvecklas som person.

– Språk ger ju så mycket möjligheter. Vi har snack-
at med dem som åkte förra året och fått tips. Bland 
annat vill jag bestiga ett berg som finns i Lugano.

I nian ville hon söka till ett högskoleförberedande 
program, för att ha möjlighet att plugga vidare. Hon 
är extra intresserad av juridik och ekonomi, så valet 
att söka EK var ganska givet. Hon gick bredvid en dag 
på Staffan och tyckte direkt att det kändes bra. 

– En ny klass ger ju en chans att få nya vänner och 
det har jag fått. Jag tänker att det är på gymnasiet 
man får nya vänner som varar för livet. Vi har ju sam-
ma intressen och strävar efter samma mål.

Nellie Rönnqvist, EK15

Redan i dörren kan du känna av den speciella stäm-
ning som Staffangymnasiet är känd för. Det myllrar 
i korridorerna av samtal och diskussioner. Här finns 
en energi som nästan går att ta på. Alla olika typer 
av människor och stilar blandas och du kan enkelt 
smälta in – eller sticka ut. Alla får plats för att alla 
behövs.

Dina möjligheter att få en väl anpassad gymnasie-
utbildning är många. Vår ambition är att ge dig det 
yttersta av kunskap, entreprenörskap och inflytande. 
Att varje enskild elev ska trivas är en prioritet.

Alla våra utbildningar, de yrkesinriktade och de 

högskoleförberedande, erbjuder engagerade, kunni-
ga lärare och hög kvalitet på undervisningen.

Vi har också blivit utsedda till Sveriges bästa skola 
i Ung Företagsamhet (UF). Vi öppnar dörrarna till 
både högskolan och arbetslivet. På Staffangymnasiet 
kan du dessutom både plugga och idrotta.

Vi som arbetar på Staffangymnasiet hälsar dig väl-
kommen till tre roliga år. Hos oss får du möjlighet att 
fördjupa de kunskaper du redan har, lära dig mycket 
nytt och möta nya människor. Du kommer garante-
rat att utvecklas som människa. Här blir du sedd och 
kan samtidigt vara den du är. 
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EK  EKONOMI

Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv 
och ska tillsammans med ämnet entreprenörskap 
utveckla dina kunskaper och din förmåga att star-
ta och driva företag. Inom juridiken behandlas 
det svenska rättssystemet samt lagar med besök 
på Tingsrätten. I psykologi får du kunskap om hur 
människor känner, tänker och handlar, vilket är 
viktigt när man tar beslut inom ekonomi och juridik. 
På ekonomiprogrammet får du även kunskaper om 
villkor för hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt 
som ekonomiskt och socialt.

Arbetsformerna ska främja din kreativitet och 
förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer 
i praktiska projekt. 

Bra att veta
Efter examen från programmet är du väl förberedd 
för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och 
andra samhällsvetenskapliga områden.

Jobbmöjligheter
Du kan studera vidare till civilekonom, revisor,  
psykolog, fastighetsmäklare, marknadsförare, pro-
jektledare. Eller vill du bli egen företagare? 

Höjdpunkter
• Kontakt med näringsliv och föreläsare 
• Programgemensamma aktiviteter 
• Du kommer under åk 3 att starta ett UF-företag

Dina ämnen på EK

Gymnasiegemensamma ämnen 1250
Engelska 5 ..................................................................... 100
Engelska 6 ..................................................................... 100
Historia 1b .................................................................... 100
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1b ............................................................... 100
Matematik 2b ............................................................... 100
Naturkunskap 1b ........................................................ 100
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1b .................................................. 100
Samhällskunskap 2..................................................... 100
Svenska 1 ...................................................................... 100
Svenska 2 ...................................................................... 100
Svenska 3 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 350
Företagsekonomi 1 .................................................... 100
Privatjuridik .................................................................. 100
Moderna språk ............................................................ 100
Psykologi 1 .......................................................................50

Inriktning Ekonomi 300
Entreprenörskap och företagande ........................ 100
Företagsekonomi 2 .................................................... 100
Matematik 3b ............................................................... 100

Programfördjupning
Exempel på kurser: Marknadsföring, Moderna språk, 
Entreprenörskap

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
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Vill du veta mer?
Ingrid Åhlin
Tel 010-454	10	58
ingrid.ahlin@hufb.se

Dina ämnen på BA

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1........................................ ................50
Samhällskunskap 1a1.................................... ...............50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 400
Bygg och anläggning 1 ............................................... 200
Bygg och anläggning 2 ............................................... 200

Inriktning Husbyggnad 700
Husbyggnadsprocessen ........................................... 200
Husbyggnad 1.............................................................. 100
Husbyggnad 2.............................................................. 200
Husbyggnad 3 ombyggnad ...................................... 200

Programfördjupning
Exempel på kurser: Trä 1, 2, 3, Betong 1, 2, 3,  
Entreprenörskap, Mur- och putsverk 1, 2, 3

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

BA  BYGG OCH ANLÄGGNING
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YRKESPROGRAM

Programmet varvar teori med praktik. Som bygg-
nadsarbetare får du ett rörligt, fritt och skapande ar-
bete. Du ingår i ett arbetslag men kommer även att 
arbeta självständigt och därmed ta ett eget ansvar. 

Vi vill ge dig en byggutbildning med bredd och 
kvalitet och, utifrån dina egna förutsättningar och 
erfarenheter, utveckla de kunskaper och färdigheter 
som krävs för arbetslivet eller att studera vidare. Vi 
har vår verkstad och övningsgård på Flygstaden.

Bra att veta
Första året är ett gemensamt basår för alla byggare  
inom hus, anläggning, anläggningsfordon, måleri och 
plåt. Efter första året väljer du huvudgren utifrån de 
fem inriktningarna. Vi erbjuder husbyggnad, byggplåt 
och måleri. Utbildningen kan bedrivas skolförlagd 
eller som gymnasielärling.

Jobbmöjligheter
Byggare är idag efterfrågade på arbetsmarknaden 
både i Sverige och internationellt. Du har möjlighet 
att välja en påbyggnadsutbildning inom yrkeshög-
skola.

Höjdpunkter
Efter tre års utbildning kan du få en anställning på 
ett byggföretag som avlönad lärling. Efter drygt två 
års arbete i yrket får du ett yrkesbevis.

Vill du veta mer?
Ingrid Åhlin
Tel 010-454	10	58
ingrid.ahlin@hufb.se 



ES  ESTETISKA MUSIK

Estetiska programmet kommer att ge dig tre inspire-
rande år med mycket skapande och möjlighet att ut-
veckla din kreativitet och förmåga att kommunicera.

Inriktningen Musik ger dig möjlighet att varje 
år delta i flera konserter, musikcaféer och andra 
produktioner. Fokus i utbildningen är kreativitet, 
nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande 
och framförande.

Bra att veta
Du får möjligheten att bekanta dig med andra instru-
ment än ditt huvudinstrument genom att fördjupa 
dig inom sång, keyboard/piano, bas, trummor och 
gitarr. Alla elever får utveckla sin sångröst och delta i 
flera körkonserter. Du får lära dig att hantera musik-
teknisk utrustning för sceniskt bruk och i musikdata-
program.

Jobbmöjligheter
Det estetiska programmet ger dig en högskoleför-
beredande utbildning samtidigt som du utvecklar 
ditt musikintresse. Efter examen kommer du att 
ha kunskaper för högskolestudier inom främst de 
konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskap- 
liga områdena. 

Höjdpunkter
Arbetet och studierna sker ofta i projektform där 
samarbete är en viktig del. Hos oss får du börja läsa 
dina musikämnen redan första året. Du har under 
tre år enskild undervisning på ditt huvudinstrument!

Dina ämnen på ES

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 ..................................................................... 100
Engelska 6 ..................................................................... 100
Historia 1b .................................................................... 100
Historia 2b – kultur ..................................................... 100
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1b ............................................................... 100
Naturkunskap 1b ........................................................ 100
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1b .................................................. 100
Svenska 1 ...................................................................... 100
Svenska 2 ...................................................................... 100
Svenska 3 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 150
Estetisk kommunikation 1 ........................................ 100
Konstarterna och samhället........................................50

Inriktning Musik 400
Ensemble med körsång ............................................ 200
Instrument eller sång 1 ............................................. 100
Gehörs- och musiklära 1........................................... 100

Programfördjupning
Exempel på kurser: Instrument eller sång 1 och 2, 
Ensemble 2, Musikproduktion, Körsång 2

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
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Vill du veta mer?
Ingrid Åhlin
Tel 010-454	10	58
ingrid.ahlin@hufb.se

Dina ämnen på EE

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5......................................................................100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1a1 ...................................................50
Svenska 1.......................................................................100

Programgemensamma ämnen 400
Datorteknik 1a ............................................................. 100
Elektromekanik ............................................................ 100
Energiteknik ................................................................. 100
Mekatronik 1 ................................................................ 100

Inriktning Dator- och 
kommunikationsteknik	 400 
Dator & nätverksteknik ............................................. 100
Elektronik & mikrodatorteknik................................. 100
Kommunikationsnät 1 ............................................... 100
Nätverksteknik ............................................................. 100

Programfördjupning
Exempel på kurser: Nätverkssäkerhet,  
Administration av nätverks- & serverutrustning,  
Multimediasystem, Webbutveckling 1 & 2,  
Webbserverprogrammering 1

Inriktning Elteknik 500
Elektroteknik ................................................................ 100
Praktisk ellära .............................................................. 100
Elinstallationer ............................................................. 200
Kommunikationsnät 1 ............................................... 100

Programfördjupning
Exempel på kurser: Belysningsteknik , Cad 1 & 2, 
Elmotorstyrning, Larm- övervaknings- och säkerhets-
system, Mät- och styrsystem

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

Det här är ett program för dig som är intresserad av 
elteknik eller eller dator- och kommunikationsteknik. 
Båda inriktningarna är uppbyggda så att teori inte-
greras med praktiskt arbete. Efter utbildningen finns 
även möjligheten att studera vidare. 

På Inriktning Dator- och kommunikations- 
teknik lär du dig om datorer och kringutrustning, 
olika typer av nätverk och servrar, samt flera tekniker 
för webbprogrammering.

Inriktning Elteknik vänder sig till dig som är 
tekniskt intresserad och vill arbeta i ett område som 
ökar snabbt och blir allt mer avancerat. 

Bra att veta
Under utbildningen får du lära dig använda dator- 
system, PLC samt nätverkssystem. Du får även  
arbeta med automation, motorstyrningar samt frek-
vensriktning. 

Jobbmöjligheter
Beroende på inriktning kan du arbeta som installa-
tionselektriker, inom industri, larm samt elkrafts- 
tekniska områden inom industri, distribution och 
automation, service, PC-tekniker, nätverkstekniker 
eller webbprogrammerare.

Höjdpunkter
• Fiberteknik och svetsning av fiber
• Styrning av smarta hem
• Bygga datorer
• Installation av belysning och kraft, larm och  
nätverk i bostäder och industri 

EE  EL OCH ENERGI
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Vill du veta mer?
Maha Persson 
Tel 010-454 12 85  
maha.persson@hufb.se 



HA  HANDEL OCH ADMINISTRATION

Handelsprogrammet riktar sig till dig som är intres-
serad av att få en bred utbildning, gillar människor 
och trivs med att arbeta i en utvecklande bransch 
med många möjligheter.

Vi erbjuder också utbildning inom näthandel. Där 
får du lära dig hur man lägger upp och driver en 
webshop. Utbildningen varvas med arbetsplatsför-
lagt lärande, APL. Du är ute på APL i olika perioder, 
totalt 15 veckor, under tvåan och trean.

Vi har en verklighetsnära utbildning, där vi även 
har en övningsbutik som vi håller öppen vissa tider 
för allmänheten.

Bra att veta
Efter utbildningen blir du behörig till yrkeshögskolan. 
Där finns utbildningar som till exempel ekonomi, 
data, försäljning, ledarskap i butik. Med rätt individu-
ellt val får du även högskolebehörighet för att kunna 
läsa vidare på högskola.

Jobbmöjligheter
Efter Handelsprogrammet kan du till exempel bli 
butikssäljare, fältsäljare, marknadsförare, inköpare, 
butiksbiträde eller föreståndare. Du får även en bra 
grund om du skulle vilja bli egen företagare. 

Höjdpunkter
Sista året startar du och driver ett eget företag inom 
ramen för Ung företagsamhet. I åk 3 går du en 
intensivkurs och erhåller efter godkänt slutprov ett 
truckkort.

Dina ämnen på HA

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1........................................ ................50
Samhällskunskap 1a1.................................... ...............50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 400
Entreprenörskap ......................................................... 100
Servicekunskap ........................................................... 100
Branschkunskap inom handel och 
administration ............................................................. 100
Information och kommunikation 1 ........................ 100

Inriktning Handel och service 500
Personlig försäljning 1 ............................................... 100
Praktisk marknadsföring 1 ....................................... 100
Affärsutveckling och ledarskap ............................... 100
Inköp 1........................................................................... 100
Näthandel 1 ................................................................. 100

Programfördjupning 
Exempel på kurser: Entreprenörskap och företagande, 
Företagsekonomi 1, Handel – specialisering,  
Praktisk marknadsföring 2, Utställningsdesign 1

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
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Dina ämnen på FT

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1........................................ ................50
Samhällskunskap 1a1.................................... ...............50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 400
Fordons- och transportbranchens villkor  
och arbetsområden ................................................... 200
Fordonsteknik – introduktion .................................. 200

Inriktning Transport 500
Yrkestrafik 1a ............................................................... 200
Yrkestrafik 1b ............................................................... 300

Programfördjupning
Exempel på kurser: Maskinell godshantering,  
Godstransporter – specialisering, Godstrafik,  
Fordonskombinationer – godstransporter

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

Fordonsprogrammet ger dig möjlighet att skaffa dig 
en yrkesutbildning. Du kan lära dig reparera person-
bilar, arbetsmaskiner, lastbilar, småmaskiner, arbeta 
med reservdelar, karosseri, lackering samt att utföra 
transporter inom distribution, skog, anläggning, mil-
jö, godshantering med truck, hjullastare och styck-
egodskran med mera. 

År ett är gemensamt för alla, valet av inriktning 
sker inför år två. Vi på Staffangymnasiet erbjuder 
Inriktning Transport. Transportbranschen är idag 
mycket expansiv och du har alla möjligheter efter  
din yrkesexamen.

Bra att veta
Du får som elev ta med dig erfarenheter från din 
APL, arbetsplatsförlagt lärande, och fördjupa dessa 
genom att diskutera med andra elever, lärare och 
söka fakta på skolan. Det sker i grupp eller enskilt.

Jobbmöjligheter
Idag finns många påbyggnadsutbildningar som riktar 
sig till dig som gått Fordonsprogrammet. Till exem-
pel förarutbildningar, transportledarutbildningar och 
utbildning inom el och systemteknik. Kvalificerade 
yrkesutbildningar finns också inom olika områden.

Höjdpunkter
Transportinriktningen i Söderhamn ger dig en bra 
grund till ett spännande och kreativt yrkesval.

Utbildningen sker i nära samarbete med trans-
portbranschen. Cirka 50% av utbildningen sker på 
företag, vilket ger dig stora möjligheter att knyta 
kontakter för framtida arbeten. Möjlighet finns att 
läsa som lärling eller skolförlagd.

FT  FORDON OCH TRANSPORT
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HT  HOTELL OCH TURISM

Här får du viktiga kunskaper om service och bemöt- 
ande, som du kan använda i många sammanhang 
och situationer inom området. För att ge god service 
och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt 
krävs kunskaper om människors behov och traditio-
ner i olika situationer. 

Du är ute på APL, arbetsplatsförlagt lärande, i 
perioder, totalt 15 veckor, under tvåan och trean.
Utbildningen kommer att hjälpa dig att utveckla din 
förmåga att söka, analysera, kritiskt granska och 
värdera information men också att informera andra 
både muntligt och skriftligt.

Bra att veta
Du kommer naturligtvis att vara ute på olika arbets-
platser för att utveckla yrkeskunskaper och en yrkes-
identitet, men också för att förstå yrkeskulturen.
Med rätt individuellt val får du högskolebehörighet.

Jobbmöjligheter
Inriktningen turism och resor kan leda till arbete 
med turisminformation, upplevelser, guidning, aktivi-
teter, reseplanering, resebyråarbete och försäljning.

Dina ämnen på HT

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1........................................ ................50
Samhällskunskap 1a1.................................... ...............50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen  700
Besöksnäringen .......................................................... 100
Engelska 6 ..................................................................... 100
Entreprenörskap ......................................................... 100
Konferens och evenemang ...................................... 100
Logi ................................................................................. 100
Resmål och resvägar .................................................. 100
Service och bemötande 1 ......................................... 100

Inriktning Turism och resor  400
Aktiviteter och upplevelser ....................................... 100
Hållbar turism .............................................................. 100
Marknadsföring och försäljning .............................. 100
Reseproduktion och försäljning .............................. 100

Programfördjupning 
Exempel på kurser: kontakta SYV

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

29

YRKESPROGRAM

Vill du veta mer?
Ingrid Åhlin
Tel 010-454	10	58
ingrid.ahlin@hufb.se

28

HV  HANTVERK/LÄRLING

Dina ämnen på HV/lärling

Gymnasiegemensamma ämnen 600 
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1a1 ...................................................50
Svenska 1 ...................................................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1 ...................................... 100
 
Programgemensamma ämnen 400 
Entreprenörskap ......................................................... 100
Hantverk – introduktion ............................................ 200
Hantverkskunskap – tradition och utveckling ...... 100
 
Övriga hantverk 500
Hantverksteknik 1 ....................................................... 200
Hantverksteknik 2 ....................................................... 200
Hantverkskunskap – Material och miljö ................ 100
 
Programfördjupning 700 

Individuellt val 200 
Gymnasiearbete 100

Är du intresserad av ett hantverk som inte finns i de 
grundläggande utbildningarna? Då kan Inriktningen 
Övriga hantverk på Hantverksprogrammet vara 
något för dig!

Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i 
arbetsuppgifter, tekniker och hantering av verktyg 
samt materialkunskap. Inom inriktningen är ett stort 
antal hantverksyrken representerade. Oavsett vilken 
inriktning du väljer kommer du att lära dig att skapa 
och planera ditt hantverk från idé fram till färdig 
produkt.

Bra att veta
Kolla med studie- och yrkesvägledarna om vi kan 
erbjuda just det hantverksyrke du är intresserad av 
och om det finns i närheten.

Jobbmöjligheter
De lärlingsutbildningar inom övriga hantverk som 
kan förekomma är till exempel: guldsmed, hudvård, 
hår- och makeupstylist, keramiker, låssmed, skoma-
kare, smed, sotare, tapetserare eller urmakare

Höjdpunkter
Under din utbildning kommer du vara ute på ett 
företag och praktisera ditt yrke, så kallad APL  
(arbetsplatsförlagt lärande).

YRKESPROGRAM

Vill du veta mer?
Ingrid Åhlin
Tel 010-454	10	58
ingrid.ahlin@hufb.se



IN  INDUSTRITEKNISKA

Industritekniska programmet är valet för dig som 
gillar att få lära dig hur saker tillverkas – från idé till 
färdig produkt/vara. 

Du får undervisning i CNC-teknik, CAD-teknik,  
maskinteknik, svetsteknik samt entreprenörskap.  
Andra viktiga delar i utbildningen är att kunna 
konstruera, mäta och tillverka saker åt dig själv eller 
andra. För att kunna det får du lära dig svarva, fräsa, 
svetsa och underhållsteknik. I utbildningen ingår det 
även truckkort samt heta arbeten.

Bra att veta
Du kommer att ha APL - arbetsplatsförlagt lärande 
på ortens företag. Det sker i årskurs 2 och 3 och du 
är ute i tolv veckor varje läsår. Om du vill läsa vidare 
på högskola eller universitet behöver du läsa fler 
kurser i svenska och engelska för att få behörighet. 
Detta kan du göra genom utökat program och  
individuellt val.

Tänkbara jobbmöjligheter
Vi har ett nära samarbete med ortens företag ge-
nom Teknikcollege. Under din praktiktid kan detta 
leda till att du har goda möjligheter att få anställning 
inom verkstadsindustrin.

Höjdpunkter
Vi finns på Flygstaden och du kommer att få lära dig 
att arbeta med modern utrustning som CNC-styrda 
maskiner, programvaror, verktygsmaskiner och robot.

Dina ämnen på IN

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1........................................ ................50
Samhällskunskap 1a1.................................... ...............50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 400
Industritekniska processer 1 ................................... 100
Människan och industrin 1 ....................................... 100
Produktionskunskap 1 .............................................. 100
Produktionsutrustning 1 ........................................... 100

Inriktning Produkt- och maskinteknik  300
Datorstyrd produktion 1 ........................................... 100
Produktionsutrustning 2 ........................................... 100
Produktutveckling 1 ................................................... 100

Programfördjupning 
Exempel på kurser: Datorstyrd produktion,  
Produktionsutrustning , Produktutveckling, Rörsvets, 
Stumsvets

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
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IM  INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Du som inte uppnår behörighet till nationella pro-
gram kan välja något av våra introduktionsprogram.

Preparandutbildning IMPRE 
Programmet ger behörighet till ett nationellt pro-
gram, högskoleförberedande eller yrkesprogram. 

Individuellt alternativ IMIND 
Programmet förbereder dig för yrkesintroduktion, 
annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildning-
en anpassas efter varje enskild elevs behov.

Språkintroduktion IMSPR 
Programmet ska ge dig som nyligen flyttat till  
Sverige en utbildning i svenska för att du ska kunna 
gå vidare inom gymnasieskolan eller annan utbild-
ning. Utbildningen anpassas efter varje elevs behov 
och ska pågå högst ett år.

30

Yrkesintroduktion IMYRK 
Programmet är för dig som saknar behörighet till  
yrkesprogram och vet vilket yrkesprogram du vill 
söka när du är behörig. Det kan innebära att du föl-
jer ett yrkesprogram och samtidigt läser de behörig-
hetsgivande ämnen du saknar. 

Det kan också innebära att du praktiserar på en 
arbetsplats och samtidigt läser de behörighetsgivan-
de ämnen du saknar. Eller att du praktiserar helt och 
hållet på en arbetsplats med mål att få ökad erfaren-
het, kompetens och kunskap mot arbete.

Programinriktat individuellt val IMPRO
Programmet är för dig som saknar behörighet till 
yrkesprogram men har godkända betyg i svenska/
svenska som andra språk och i engelska eller mate-
matik samt minst 4 andra ämnen eller i engelska och 
matematik samt minst 3 andra ämnen.

Vill du veta mer?
Maha Persson
Tel 010-454 12 85
maha.persson@hufb.se



SA  SAMHÄLLSVETENSKAP

Vill du ha koll på läget och förena nytta med nöje?  
På programmet får du kunskaper kopplade till verk-
liga livet. Här studerar du samhället ur ett socialt, 
politiskt, kulturellt, historiskt och globalt perspektiv. 

Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig kun- 
skaper om samhällsstrukturer och om människors 
livsvillkor. 

Medier, information och kommunikation är  
en inriktning där du bland annat får fördjupa dig 
inom journalistik, reklam och information. 

Bra att veta
Tycker du om att jobba kreativt, hitta lösningar och 
utvecklas tillsammans med andra människor har du 
hittat rätt om du väljer Samhällsvetenskapsprogram-
met. Du får djupa kunskaper om världen genom att 
studera globalisering, internationella relationer och 
hållbar utveckling.

Jobbmöjligheter
Du blir väl förberedd för vidare studier på högskola 
och universitet. Du kan utbilda dig till exempelvis 
psykolog, polis, lärare, fotograf, webbredaktör,  
journalist.

Höjdpunkter
Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt inom båda 
inriktningarna. Vi reflekterar, analyserar, kommunice-
rar, diskuterar, skriver, fotograferar och filmar.

Dina ämnen på SA

Gymnasiegemensamma ämnen  1150
Engelska 5 ..................................................................... 100
Engelska 6 ..................................................................... 100
Historia 1b .................................................................... 100
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1c ............................................................... 100
Matematik 2c  .............................................................. 100
Matematik 3c ............................................................... 100
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1b .................................................. 100
Svenska 1 ...................................................................... 100
Svenska 2 ...................................................................... 100
Svenska 3 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen  300
Filosofi 1 ........................................................................ 100
Moderna språk ............................................................ 100
Psykologi 1 .................................................................... 100

Inriktning Samhällsvetenskap 450
Geografi 1 ..................................................................... 100
Historia 2a .................................................................... 100
Religionskunskap 2 ........................................................50
Samhällskunskap 2..................................................... 100
Samhällskunskap 3..................................................... 100

Inriktning Medier, kommunikation och  
information 350
Journalistik, reklam och information 1 .................. 100
Medieproduktion 1 .................................................... 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 .............. 100
Psykologi 2a ....................................................................50

Programfördjupning
Exempel på kurser: Naturkunskap 2, Historia 3, 
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 
Fotografisk bild 1, Textkommunikation,  
Medieproduktion 2

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
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Dina ämnen på NA

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1 ...................................................................... 100
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1 ................................................................. 100
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1..................................................... 100
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 450
Biologi 1 ........................................................................ 100
Fysik 1a .......................................................................... 100
Kemi 1 ............................................................................ 100
Moderna språk ............................................................ 100

Inriktning Naturvetenskap 700
Biologi 2 ........................................................................ 100
Fysik 2 ............................................................................ 100
Kemi 2 ............................................................................ 100
Matematik 4 ................................................................. 100
Programfördjupning .........................................200–300

Inriktning Naturvetenskap  
och samhälle 700
Geografi 1 ..................................................................... 100
Samhällskunskap 2..................................................... 100
Biologi 2, Fysik 2 eller Kemi 2 ................................... 100
Programfördjupning .........................................200–300

Programfördjupning
Exempel på kurser: Bioteknik, Geografi 1,  
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 
Samhällskunskap 3

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som 
är intresserad av naturvetenskap och miljö. 

Inriktningen Naturvetenskap är det klassiska 
naturvetenskapsprogrammet där du läser de högre 
naturvetenskapliga kurserna i biologi, fysik, kemi, 
matematik samt bioteknikkursen.

På Inriktningen Naturvetenskap och samhälle 
får du en utbildning där kärnan är naturvetenskap, 
som kombineras med kurser i geografi och samhälls-
kunskap.

Bra att veta
Vi använder ofta laborationer och demonstrationer 
för att bättre förstå naturvetenskapliga teorier.

Jobbmöjligheter
NA är ett högskoleförberedande program som ger 
dig bred behörighet till vidare studier på högskola 
och universitet. Många av våra elever går vidare till 
högre studier inom naturvetenskap, teknik, vård, juri-
dik och ekonomi men även konstnärliga utbildningar.

Höjdpunkter
Bioteknikkursen är ett exempel där skolan har 
investerat i modern utrustning för att kunna bedriva 
studier inom bioteknik, mikrobiologi samt genteknik. 
Staffangymnasiet är en av få gymnasieskolor i Sveri-
ge som kan erbjuda denna kurs.

NA  NATURVETENSKAP
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VO  VÅRD OCH OMSORG  

Programmet är en utbildning för dig som är intresse-
rad av vård och omsorg, hälsa, friskvård och livskva-
litet. Programmet har en röd tråd genom alla kurser 
med fokus på hälsa; att vi med en hälsosam livsstil 
kan hålla oss friska genom livet.

Under utbildningen får du studera sjukvård, om-
vårdnad och hälsofrågor utifrån ett förebyggande 
och rehabiliterande arbetssätt. Fysisk, psykisk och 
social hälsa står i centrum, alla delar är viktiga.

Bra att veta
Vi förenar aktuell kunskap om hälsa med utbildning 
inom hälso- och sjukvård i ett nära samarbete med 
vårt samhälle. I utbildningen ingår praktik inom olika 
yrkesområden kopplat till programmet. 

Jobbmöjligheter
Programmet är ett yrkesprogram och du kan jobba 
som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig 
assistent. Utbildningen ger även en god grund för 
vidare studier till exempelvis hälsopedagog, fysio- 
terapeut, polis och sjuksköterska.

Höjdpunkter
Du studerar i en inspirerande och trivsam miljö.  
Hälsa och friskvård ingår i utbildningen och i huset 
finns ett friskvårdsrum och ett välutrustat gym.

Dina ämnen på VO

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1a1 ...................................................50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen  1100
Hälsopedagogik........................................................... 100
Medicin 1 ...................................................................... 150
Etik och människans livsvillkor ................................ 100
Psykiatri 1...................................................................... 100
Psykologi 1 .......................................................................50
Samhällskunskap 1a2 ...................................................50
Specialpedagogik 1 .................................................... 100
Svenska 2 ...................................................................... 100
Vård- och omsorgsarbete 1 ..................................... 200
Vård- och omsorgsarbete 2 ..................................... 150

Programfördjupning 
Exempel på kurser: Medicin 2, Friskvård och hälsa, 
Äldres hälsa och livskvalitet, engelska 6, svenska 3, 
Matematik 2a

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
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Dina ämnen på TE

Gymnasiegemensamma ämnen 1100
Engelska 5 ..................................................................... 100
Engelska 6 ..................................................................... 100
Historia 1b .......................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1c ............................................................... 100
Matematik 2c ............................................................... 100
Matematik 3c ............................................................... 100
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1b .................................................. 100
Svenska 1 ...................................................................... 100
Svenska 2 ...................................................................... 100
Svenska 3 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 400
Fysik 1a .......................................................................... 150
Kemi 1 ............................................................................ 100
Teknik 1 ......................................................................... 150

Inriktning Teknikvetenskap 300
Fysik 2 ............................................................................ 100
Matematik 4 ................................................................. 100
Teknik 2 ......................................................................... 100

Inriktning Design och 
produktutveckling 300
Bild och form 1a1 ..........................................................50
CAD 1 ................................................................................50
Design 1 ........................................................................ 100
Konstruktion 1 ............................................................. 100

Programfördjupning
Exempel på kurser: Bild och form 1a1,  
Entreprenörskap, CAD 1, 2 och 3, Design 1,  
Konstruktion 1, Webbutveckling, Arkitektur – rum

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

Teknikprogrammet är det självklara valet för dig som 
gillar matematik, teknik och design. Du får en bred 
och stimulerande utbildning där du lär dig grunderna 
inom matematik, naturvetenskap och produktut-
veckling. Teknikprogrammet ger dig många möjlig- 
heter inför framtiden. Utbildningen är bred och  
öppnar dörrar till både arbete och fortsatta studier.

Bra att veta
Arbetssätten är mycket varierande. Du kombinerar 
det teoretiska, undersökande och problemlösande 
med det praktiska och kreativa. Du bör vara beredd 
att lägga ner mycket tid på dina studier för att lyckas 
på teknikprogrammet.

Jobbmöjligheter
Vad du kan bli? Exempel är datatekniker, designer, 
företagare, spelkonstruktör, inredare, civilingenjör, 
arkitekt, pilot, webbdesigner... det är nästan lättare 
att säga vad man inte kan bli efter Teknikprogram-
met!

Höjdpunkter
Här hjälper vi varandra att lära och utvecklas, och 
har kul under tiden. Du möts av engagerade och 
kompetenta lärare som finns här för din skull. Flera 
gånger om året anordnar vi dessutom trivseldagar 
och traditionella aktiviteter.

TE  TEKNIK
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– Väljer du något du tycker om blir allt så mycket ro-
ligare, säger Emilia som går andra året på Vård- och 
omsorgsprogrammet.

 Hon har alltid velat jobba med människor och hjäl-
pa andra. Hennes storasyster gick samma program 
och rekommenderade skolan.

– Jag fick snabbt nya kompisar men för mig var det 
viktigaste att lärarna skulle vara duktiga och det är 
dom verkligen. 

Hon trivs och tycker att skolan fungerar väldigt bra. 
– Jag har hört att Torsbergsgymnasiet förr hade lite 

sämre rykte, men det stämmer verkligen inte längre, 
betonar hon. 

Skolan ligger dessutom centralt, när kompisarna 
vill gå en sväng på stan på rasterna. Emilia tycker 

När Emilia gick i nian var hon som många andra trött på 
skolan. Sedan första dagen på Vård- och omsorgsprogrammet  

på Torsbergsgymnasiet är det full fart. 

Gymnasiet gav Emilia full fart

Emilia Rönn, VO16

dessutom att maten är mycket godare än i grund-
skolan.

Hennes drömjobb är polis, det har hon drömt om 
sedan fjärde klass.

 – Det verkade häftigt. Man får röra på sig och 
behöver inte bara sitta på kontor hela dagarna. Troli-
gen jobbar jag först lite inom vården och sen kan jag 
söka vidare till polishögskolan, säger Emilia. 

Hon och hennes klasskompisar har nyligen deltagit 
i evenemanget ”Torsbergsgymnasiet på stan”.

– Vi på Vård och omsorg hade en liten föreställning 
på scenen när vi dansade och spelade musik. Jag 
tror att vi lyckades visa att Hjärt- och Lungräddning 
kan vara riktigt kul!

Dina nio år i grundskolan har säkert känts som en 
evighet. Men de närmaste tre åren kommer att gå 
snabbare än vad du tror. För det kommer en galen 
och syréndoftande natt när du och dina nära vänner 
– de flesta av dem känner du inte än – drar genom 
Bollnäs gator med era vita mössor. Det kommer eka 
mellan husen när ni pratar om framtiden och ser 
tillbaka på tre roliga år tillsammans. 

Vår skola är framgångsrik inom många områden. 
Atmosfären och gemenskapen på skolan är mycket 
speciell. Både mellan eleverna och mellan elever och 
lärare. Du kan fråga nästan vem som helst som har 
gått här.

Möjligheterna att skapa en gymnasieutbildning 
som följer just dina drömmar är dessutom enorma. 

Och vi vågar lova dig att din utbildning uppfyller nä-
ringslivets krav på arbetssätt och arbetsformer samt 
högskolans krav på förkunskaper.

Utöver våra nationella program har du mycket att 
välja på. Vi har det internationella programmet Inter-
national Baccalaureate (IB). Om du inte är behörig 
att söka ett nationellt program kan du gå på ett av 
våra fem introduktionsprogram (IM) med olika inrikt-
ningar. Är du idrottsintresserad har du möjlighet att 
välja mellan ett antal idrotter. Vi har elitidrottsgym-
nasium (NIU), riksidrottsgymnasium inom parasport 
samt idrottsfördjupning inom olika idrotter.

Vi tycker självklart att du ska tillbringa dina tre 
gymnasieår här på Torsberg, och att den där galna 
junidagen 2021 ska börja på just vår skolgård. 
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BA  BYGG OCH ANLÄGGNING

Det som gör byggbranschen extra spännande är 
alla olika yrkesmöjligheter. Ditt arbetsredskap väljer 
du själv: Dator, hammare, planeringskalender eller 
murslev. Byggare av olika slag arbetar med hus och 
anläggningar från idé till verklighet. 

Inom Inriktningen Husbyggnad får du kunskaper 
inom nybyggnad och renovering av hus. Det finns 
möjlighet till val mot trä och betong samt murning. 

Bra att veta
Första året är ett gemensamt basår för alla byggare
inom hus, anläggning, anläggningsfordon, måleri
och plåt. Efter första året väljer du huvudgren utifrån
de fem inriktningarna. Vi erbjuder husbyggnad, bygg-
plåt och måleri. Utbildningen kan bedrivas skolför-
lagd eller som gymnasielärling.

Jobbmöjligheter
Inriktningen Husbyggnad förbereder dig för något av 
följande yrken: Snickare, murare, betongarbetare

Höjdpunkter
Minst femton veckor av utbildningstiden kommer  
att vara arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på 
byggföretag.

Dina ämnen på BA

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1........................................ ................50
Samhällskunskap 1a1.................................... ...............50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 400
Bygg och anläggning 1 ............................................... 200
Bygg och anläggning 2 ............................................... 200

Inriktning Husbyggnad 700
Husbyggnadsprocessen ........................................... 200
Husbyggnad 1.............................................................. 100
Husbyggnad 2.............................................................. 200
Husbyggnad 3 ombyggnad ...................................... 200

Programfördjupning
Exempel på kurser: Träarbete 1, 2, 3,  
Golvläggning 1,2,3, Mur- och putsverk 1, 2, 3

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
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YRKESPROGRAM

Vill du veta mer?
Inger Abrahamsson
Tel 010-454 13 29
inger.abrahamsson@hufb.se

Dina ämnen på BF

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1........................................ ................50
Samhällskunskap 1a1.................................... ...............50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 700
Hälsopedagogik........................................................... 100
Naturkunskap 1a2 ...................................................... 100
Kommunikation ........................................................... 100
Lärande och utveckling ................................................50
Människors miljöer ..................................................... 100
Pedagogiskt ledarskap .............................................. 100
Samhällskunskap 1a2 ...................................................50
Svenska 2 ...................................................................... 100

Inriktning Fritid och hälsa 300
Fritids- och friskvårdsverksamheter....................... 200
Fritids- och idrottskunskap....................................... 100

Inriktning Pedagogiskt arbete  300
Pedagogiskt arbete .................................................... 200
Barns lärande och växande ..................................... 100

Programfördjupning
Exempel på kurser: Entreprenörskap, Naturguidning 1, 
Bad- och friskvårdsanläggningar, Ungdomskulturer, 
Träningslära 1 och 2, Kost och hälsa, Skapande verk-
samhet, Specialpedagogik 1 och 2

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

Barn och fritidsprogrammet – för dig som vill arbeta 
med människor. BF är ett yrkesprogram med möjlig-
heter till högskolebehörighet och goda arbetsmöjlig-
heter efter avslutade studier. 

Programmet utvecklar dig som människa och ger 
dig erfarenheter du kan ha nytta av hela livet. Du 
utvecklas i att ta hand om andra människor, förstå 
hur de fungerar i olika sammanhang och hur ledar-
skap fungerar i mötet med grupper och människor. 
Vi erbjuder inriktningarna Pedagogiskt arbete eller 
Fritid och hälsa.

Bra att veta
Du kan genom att välja vissa kurser få högskole-
behörighet. Det behöver du om du vill studera på 
högskola till förskollärare, lärare, socionom, hälso- 
pedagog, polis, brandman eller fritidsledare.

Jobbmöjligheter
Inriktningarna förbereder dig för arbeten som barn-
skötare, elevassistent, på olika idrottsanläggningar 
eller som fritidsledarassistent. 

Höjdpunkter
Under dina studier kommer du att göra minst fem 
veckor arbetsplatsförlagt lärande varje år. Arbets-
platserna väljs utifrån din inriktning. Du utvecklar 
förmågan att leda andra. Du kommer att arrangera 
flera stora arrangemang så som Hönan Agda och 
Alla på snö.

BF  BARN OCH FRITID
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Vill du veta mer?
Inger Abrahamsson
Tel 010-454 13 29
inger.abrahamsson@hufb.se



ES  ESTETISKA LJUDTEKNIK

Dina ämnen på ES

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 ..................................................................... 100
Engelska 6 ..................................................................... 100
Historia 1b .................................................................... 100
Historia 2b – kultur ..................................................... 100
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1b ............................................................... 100
Naturkunskap 1b ........................................................ 100
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1b .................................................. 100
Svenska 1 ...................................................................... 100
Svenska 2 ...................................................................... 100
Svenska 3 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 150
Estetisk kommunikation 1 ........................................ 100
Konstarterna och samhället........................................50

Inriktning Ljudteknik 400
Musikproduktion 1 ..................................................... 100
Ljudproduktionsteknik .............................................. 100
Eventteknik ................................................................... 100
Ellära .............................................................................. 100

Programfördjupning	          
Exempel på kurser: Ensemble med körsång, Gehörs- 
och musiklära, Ljud- och ljusteknik, Musikproduktion 
2, Koreografi

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Ljudteknik är en särskild variant inom Torsbergsgym-
nasiets estetiska program vilket innebär att alla i hela 
riket är välkomna att söka. Utbildningen förbereder 
dig för branschens och högre utbildningars krav. Du 
får varva teori med praktiska övningar och föreställ-
ningar inför publik samt studioarbete. Du får lära 
dig att använda både digital och analog utrustning. 
Du får även lära dig ellära vilket ökar förståelsen för 
den tekniska utrustningen. I kurserna gehörs- och 
musiklära och ensemble med körsång övar du ditt 
gehör och förståelsen för musikaliska skeenden. 

Bra att veta
Estetiska programmet Ljudteknik är ett högsko-
leförberedande program där fokus ligger på att 
förbereda dig för högre studier inom ljudteknik eller 
ljuddesign, men du blir också behörig att söka andra 
högskolestudier inom främst de konstnärliga, huma-
nistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Jobbmöjligheter
Ljudtekniker inom live, teater, broadcast eller studio, 
musikproducent, ljuddesiger.

Höjdpunkter
Du går parallellt med Estetiska programmet Musik- 
dramatik och de blir dina klasskamrater som du  
läser gymnasiegemensamma ämnen och gör pro-
duktioner med.

Vill du veta mer?
Björn Arfvelin
Tel 010-454 10 92
bjorn.arfvelin@hufb.se

NY UTBILDNING 2018 SÄRSKILD VARIANT

Det speciella för Torsbergsgymnasiets estetiska 
program är att alla elever sjunger i kör, spelar teater, 
dansar, läser gehör och musiklära alternativt rytmik, 
arbetar med scenografi/kostym och erbjuds lektio-
ner utifrån sin fördjupning.

Som elev väljer du som personlig fördjupning en 
av följande inriktningar; Teater, Dans eller Musik. 
Dessa flätas samman till en gemensam kärna av 
ämnen och produktioner.

Bra att veta
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande 
program där fokus ligger på att förbereda dig för 
högre studier inom främst de konstnärliga, humanis-
tiska och samhällsvetskapliga områdena.

Jobbmöjligheter
Musiker, artist, eller studera vidare till lärare, produ-
cent mm. Efter examen kommer du att ha kunska-
per för högskolestudier inom främst de konstnärliga, 
humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. 

Höjdpunkter
Vi erbjuder dig en utbildning i Musikdramatik och 
varje termin gör vi en produktion där du får öva dig 
att möta olika slags publik inom många olika genrer.  
Från och med höstterminen 2018 erbjuder vi en 
unik särskild variant – Ljudteknik (se nästa sida). 
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Dina ämnen på ES

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 ..................................................................... 100
Engelska 6 ..................................................................... 100
Historia 1b .................................................................... 100
Historia 2b – kultur ..................................................... 100
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1b ............................................................... 100
Naturkunskap 1b ........................................................ 100
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1b .................................................. 100
Svenska 1 ...................................................................... 100
Svenska 2 ...................................................................... 100
Svenska 3 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 150
Estetisk kommunikation 1 ........................................ 100
Konstarterna och samhället........................................50

Inriktning Teater 400
Scenisk gestaltning 1 ................................................. 100
Scenisk gestaltning 2 ................................................. 100
Scenisk gestaltning 3 ................................................. 100
Teaterteori .................................................................... 100

Inriktning Dans 400
Dansgestaltning 1 ....................................................... 100
Dansteknik 1 ................................................................ 100
Dansteknik 2 ................................................................ 100
Dansteori ...................................................................... 100

Inriktning Musik 400
Ensemble med körsång ............................................ 200
Instrument eller sång 1 ............................................. 100
Gehörs- och musiklära 1........................................... 100

Programfördjupning
Exempel på kurser: Körsång 1, Dansgestaltning 1, 
Rytmik, Scenisk gestaltning, Estetisk kommunikation 2

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

ES  ESTETISKA MUSIKDRAMATIK

YRKESPROGRAMHÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Vill du veta mer?
Björn Arfvelin
Tel 010-454 10 92
bjorn.arfvelin@hufb.se
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FT  FORDON OCH TRANSPORT

Första året är gemensamt för alla inriktningar inom 
Fordon- och transportprogrammet. Då går vi igenom 
grunderna i fordonslära. Vi läser och jobbar praktiskt 
med motorer, elsystem, kraftöverföring, hydraulik 
samt allmänt verkstadsarbete som gängning, borr-
ning, gas och elsvetsning.

Vi erbjuder Inriktningen personbil. Vi har en 
egen bilverkstad där vi reparerar kunders bilar. 
Halva fordonstiden i åk 2 och 3 är arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) ute på en bilverkstad.

Bra att veta
På moderna bilar utförs avancerad felsökning med 
hjälp av dator. Dessa bilar ställer krav på kunskaper 
inom elteknik och elektronik. Engelska är ett viktigt 
arbetsspråk, då många manualer inte är översatta.

Jobbmöjligheter
Som bilmekaniker får du arbeta med service, felsök-
ning och reparation av personbilar. 

Höjdpunkter
De senaste åren har vi genom ett projekt erbjudit 
fem elever i åk 3 utlandspraktik. Vi har åkt till staden 
Gap i södra Frankrike där elever arbetat i två veckor 
på lokala bilverkstäder.

Dina ämnen på FT

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1........................................ ................50
Samhällskunskap 1a1.................................... ...............50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 400
Fordons- och transportbranchens villkor och  
arbetsområden ........................................................... 200
Fordonsteknik – introduktion .................................. 200

Inriktning Personbil 500
Personbilsteknik – introduktion .............................. 200
Reparation av personbilar och lätta  
transportfordon .......................................................... 300

Programfördjupning
Exempel på kurser: Bromsar, kaross och chassi,  
Komfort- och säkerhetssystem 1,  
Motor och kraftöverföring

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

YRKESPROGRAM

Vill du veta mer?
Inger Abrahamsson
Tel 010-454 13 29
inger.abrahamsson@hufb.se
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Dina ämnen på EK

Gymnasiegemensamma ämnen 1250
Engelska 5 ..................................................................... 100
Engelska 6 ..................................................................... 100
Historia 1b .................................................................... 100
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1b ............................................................... 100
Matematik 2b ............................................................... 100
Naturkunskap 1b ........................................................ 100
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1b .................................................. 100
Samhällskunskap 2..................................................... 100
Svenska 1 ...................................................................... 100
Svenska 2 ...................................................................... 100
Svenska 3 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 350
Företagsekonomi 1 .................................................... 100
Privatjuridik .................................................................. 100
Moderna språk ............................................................ 100
Psykologi 1 .......................................................................50

Inriktning Ekonomi 300
Entreprenörskap och företagande ........................ 100
Företagsekonomi 2 .................................................... 100
Matematik 3b ............................................................... 100

Programfördjupning
Exempel på kurser: Entreprenörskap, Internationella 
relationer, Ledarskap och organisation

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

Du läser kurser inom företagsekonomi, som utgår 
från företagens perspektiv och utvecklar dina kun-
skaper och din förmåga att starta och driva företag.

Ämnet privatjuridik ger dig kunskap om Sveriges 
rättssystem och lagar. Psykologi och Ledarskap och 
organisation ger dig kunskap om hur människor 
känner, tänker och handlar, vilket är viktigt att förstå 
när man tar beslut inom ekonomi och juridik.

Bra att veta 
På Torsbergsgymnasiet samläser ekonomipro-
grammet sitt första år med samhällsvetenskaps-
programmet. Då har du möjlighet att fundera vilket 
av programmen samt vilken inriktning (ekonomi/
samhällsvetenskap/beteendevetenskap) du vill läsa. 
Du kan också kombinera utbildningen med NIU eller 
specialidrott.   

Tänkbara jobbmöjligheter 
• Banktjänsteman
• Civilekonom
• Egen företagare
• Ekonom 
• Jurist 
• Lärare 
• Marknadsförare
• Revisor

Höjdpunkter
På Ekonomiprogrammet får du i åk 3 chansen att 
starta och driva ett eget företag med hjälp av UF 
(Ung företagsamhet).

EK  EKONOMI

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Vill du veta mer?
Inger Abrahamsson
Tel 010-454 13 29
inger.abrahamsson@hufb.se
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IB  INTERNATIONAL BACCALAUREATE

IB leder till en internationell studentexamen, som 
öppnar dörrar till utbildningar i såväl Sverige som 
utomlands. IB Diploma Programme finns i drygt 
2100 skolor i 139 länder. Undervisningsspråket i alla 
ämnen – förutom språk – är engelska. IB kan vara ett 
perfekt alternativ för dig som
 vill ha en akademisk utbildning
 är intresserad av att plugga utomlands 
 efter gymnasiet
  vill ha undervisningen på engelska
  har gått ett annat skolsystem och saknar 
 svenska i betyget
  har gått ditt första år på ett annat högskoleför- 
 beredande program, men vill byta
  har varit utbytesstudent

Bra att veta
IB-utbildningen är tvåårig, men vid IB-skolor i  
Sverige lägger man till ett förberedande första år.

Efter förberedelseåret läser man sex, delvis valfria, 
examensämnen under två år. Olika skolor kan ha 
olika ämnen. Se även www.ibo.org 

Jobbmöjligheter
Vi har elever som bland annat blivit ekonomer,  
fysiker, journalister, psykologer, sjuksköterskor,  
socionomer, talpedagoger.

Höjdpunkter
Efter avklarad utbildning får du ett dokument, ett så 
kallat IB Diploma, som öppnar dörrar till utbildningar 
över hela världen.

Dina ämnen på IBDP

Gymnasiegemensamma ämnen 500
Engelska 5 ..................................................................... 100
Engelska 6 ..................................................................... 100
Historia 1b .................................................................... 100
Matematik 1c ............................................................... 100
Svenska 1 / Svenska som andra spåk .................... 100

Programgemensamma ämnen 750
CAS, Creativity, Activity, Service ............................... 150
IB Extended Essay ...................................................... 100
TOK, Theory of Knowledge ....................................... 100
Matematik 2c ............................................................... 100
Naturkunskap 1b ........................................................ 100
Naturkunskap 2........................................................... 100
Moderna språk ............................................................ 100

Programfördjupning/Elevens val
Biology ...................................................................150/240
Chemistry ...................................................................... 150
English B ....................................................................... 240
History ...................................................................150/240
ITGS ................................................................................ 150
Language B...........................................................150/240
Language and Literature ..................................150/240
Mathematics ................................................................ 150
Mathematical Studies ................................................ 150
Physics ...................................................................150/240
Swedish Literature .............................................150/240
Visual Arts ..................................................................... 240

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Vill du veta mer?
Björn Arfvelin
Tel 010-454 10 92
bjorn.arfvelin@hufb.se
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Dina ämnen på HV/lärling

Gymnasiegemensamma ämnen 600 
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1a1 ...................................................50
Svenska 1 ...................................................................... 100
eller
Svenska som andraspråk 1 ...................................... 100
 
Programgemensamma ämnen 400 
Entreprenörskap ......................................................... 100
Hantverk – introduktion ............................................ 200
Hantverkskunskap – tradition och utveckling ...... 100
 
Övriga hantverk 500
Hantverksteknik 1 ....................................................... 200
Hantverksteknik 2 ....................................................... 200
Hantverkskunskap – Material och miljö ................ 100
 
Programfördjupning 700 

Individuellt val 200 
Gymnasiearbete 100

Är du intresserad av ett hantverk som inte finns i de 
grundläggande utbildningarna? Då kan Inriktningen 
Övriga hantverk på Hantverksprogrammet vara 
något för dig!

Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i 
arbetsuppgifter, tekniker och hantering av verktyg 
samt materialkunskap. Inom inriktningen är ett stort 
antal hantverksyrken representerade. Oavsett vilken 
inriktning du väljer kommer du att lära dig att skapa 
och planera ditt hantverk från idé fram till färdig 
produkt.

Bra att veta
Kolla med studie- och yrkesvägledarna om vi kan 
erbjuda just det hantverksyrke du är intresserad av 
och om det finns i närheten.

Jobbmöjligheter
De lärlingsutbildningar inom övriga hantverk som 
kan förekomma är till exempel: guldsmed, hudvård, 
hår- och makeupstylist, keramiker, låssmed, skoma-
kare, smed, sotare, tapetserare eller urmakare.

Höjdpunkter
Under din utbildning kommer du vara ute på ett 
företag och praktisera ditt yrke, så kallad APL  
(arbetsplatsförlagt lärande).

HV  HANTVERK/LÄRLING

YRKESPROGRAM

Vill du veta mer?
Björn Arfvelin
Tel 010-454 10 92
bjorn.arfvelin@hufb.se
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IN  INDUSTRITEKNISKA

Programmet ger dig möjlighet till arbete direkt efter 
avslutad skolgång. Du får möjlighet att utbilda dig i 
svarvning, fräsning och CNC-maskiner med hjälp av 
datastödd programmering, svetsning med flera olika 
metoder såsom TIG och MIG/MAG, plåtutbredning 
och plåtbearbetning samt ritningsläsning och andra 
teoretiska ämnen. 

Bra att veta
Minst femton veckor av utbildningstiden kommer att 
vara arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på verk-
stadsföretag.

Jobbmöjligheter
Studierna kan leda till arbete inom verktadsindustrin 
som CNC-operatör, montör, reparatör eller svetsare/
plåtslagare.

Höjdpunkter
Utbilda dig tillsammans med lokala verkstadsindu-
strier! Industritekniska programmet i Bollnäs har 
ett nära samarbete med de lokala företagen inom 
Bollnäs och Ovanåkers verkstadsindustrier och är en 
del av Teknikcollege Hälsingland. 

Dina ämnen på IN

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1........................................ ................50
Samhällskunskap 1a1.................................... ...............50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 400
Industritekniska processer 1 ................................... 100
Människan och industrin 1 ....................................... 100
Produktionskunskap 1 .............................................. 100
Produktionsutrustning 1 ........................................... 100

Inriktning Svetsteknik 400
Produktutveckling 1 ................................................... 100
Kälsvets 1 ...................................................................... 100
Svets grund .................................................................. 100
Tillverkningsunderlag 1 ............................................. 100

Programfördjupning 
Exempel på kurser: Materialkunskap 1,  
Interna transporter, Kälsvets 2, Stumsvets 1 och 2

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

YRKESPROGRAM

Vill du veta mer?
Inger Abrahamsson
Tel 010-454 13 29
inger.abrahamsson@hufb.se
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Preparandutbildning, IM-PRE
Här kan du läsa in behörigheten till ett högskole-
förberedande program eller ett yrkesförberedande 
program. 

Yrkesintroduktion, IM-YRK
Du kan få möjligheten till vägledning om olika yrken 
genom praktik. Du kan erbjudas att läsa kurser på 
ett nationellt yrkesprogram samtidigt som du läser 
in behörighet till gymnasiet. Vi gör en individuell 
planering för dig och dina studier.

Språkintroduktion, IM-SPR
Utbildningen är till för dig som nyligen kommit till 
Sverige och behöver mycket undervisning i svenska. 
På IM-SPR får du en orientering om det svenska 
samhället. 

Individuellt alternativ, IM-IND
Du förbereder dig till en yrkesintroduktion, annan 
utbildning, praktik eller till arbetsmarknaden. Utbild-
ningen vänder sig till dig som saknar behörighet till 
ett yrkesprogram. Det anpassas individuellt efter 
dina behov.

Programinriktat individuellt val, IM-PRO
Du konkurrerar med ditt betyg, det är bara behörig-
heten som är annorlunda, sv, en/ma plus fyra andra 
ämnen, alternativt sv, en, ma plus tre andra ämnen.

Du har möjlighet att läsa ett yrkesförberedande 
program i mån av plats, samtidigt som du läser pro-
grammet så har du möjligheten att läsa in behörig-
heten på IM. 

Vill du veta mer?
Björn Arfvelin
Tel 010-454 10 92
bjorn.arfvelin@hufb.se

IM  INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Vill du veta mer?
Joakim Lindgren
Tel 010-454 11 75
 joakim.lindgren@hufb.se 

Vill du veta mer?
Anna Kristina Hedlund
Tel 010-454 11 58
anna.kristina.hedlund@hufb.se
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SA  SAMHÄLLSVETENSKAP

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du chansen 
att bredda och fördjupa dig i samhällsfrågor. I våra 
båda inriktningar läser du kurser som psykologi och 
filosofi samt fördjupningskurser i samhällskunskap. 
Du kommer att få ökad förståelse för vår omvärld 
och människors livsvillkor.

På Inriktningen Samhällsvetenskap fördjupar du 
dig i geografi, religion och historia. På Inriktningen 
Beteendevetenskap får du istället läsa kurserna 
kommunikation, sociologi samt Ledarskap och  
organisation.
 
Bra att veta 
På Torsbergsgymnasiet samläser Samhällsveten-
skapsprogrammet sitt första år med Ekonomipro-
grammet. Då har du möjlighet att fundera vilket av 
programmen eller vilken inriktning du vill läsa. Du 
kan också kombinera utbildningen med NIU eller 
specialidrott. 

Jobbmöjligheter 
• Journalist • Polis
• Jurist • Präst
• Kriminolog • Psykolog
• Lärare • Socionom
• Personalvetare • Statsvetare

Höjdpunkter
Vi har en internationell profil på programmet. Pro-
grammet har lång erfarenhet av elevutbyten, exem-
pelvis till länder som Etiopien och Kenya. Program-
met rustar dig inför framtiden, du lär dig starta, driva 
och genomföra projekt. 

Dina ämnen på SA

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 ..................................................................... 100
Engelska 6 ..................................................................... 100
Historia 1b .................................................................... 100
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1c ............................................................... 100
Matematik 2c ............................................................... 100
Naturkunskap .............................................................. 100
Religionskunskap 1 ........................................................50
Samhällskunskap 1b .................................................. 100
Svenska 1 ...................................................................... 100
Svenska 2 ...................................................................... 100
Svenska 3 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen  300
Filosofi 1 ...........................................................................50
Moderna språk ............................................................ 200
Psykologi 1 .......................................................................50

Inriktning Samhällsvetenskap 450
Geografi 1 ..................................................................... 100
Historia 2a .................................................................... 100
Religionskunskap 2 ........................................................50
Samhällskunskap 2..................................................... 100
Samhällskunskap 3..................................................... 100

Inriktning Beteendevetenskap 450
Ledarskap och organisation .................................... 100
Kommunikation ........................................................... 100
Psykologi 2 .......................................................................50
Samhällskunskap 2..................................................... 100
Sociologi  ....................................................................... 100

Programfördjupning
Exempel på kurser: Entreprenörskap, Internationella 
relationer, Etnicitet och kulturmöten

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Vill du veta mer?
Inger Abrahamsson
Tel 010-454 13 29
inger.abrahamsson@hufb.se
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Dina ämnen på RL

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1........................................ ................50
Samhällskunskap 1a1.................................... ...............50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 400
Hygien ............................................................................ 100
Livsmedels- och näringskunskap 1 ........................ 100
Branschkunskap inom restaurang  
och livsmedel ............................................................... 100
Service och bemötande 1 ......................................... 100

Inriktning Kök och servering 300
Mat och dryck i kombination ................................... 100
Matlagning 1 ................................................................ 100
Servering 1 ................................................................... 100

Programfördjupning 
Exempel på kurser: Entreprenörskap,  
Matlagning 2, 3 och 4, Servering 2

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

Tycker du om mat och service och vill vara med och 
forma ett framtida mat-Hälsingland? Vill du pröva 
dina vingar runt om i världen? 

Hos oss får du lära dig mycket om våra härliga 
råvaror och hur vi tillagar och serverar dem. Vårt 
program handlar om mat i restaurang, storkök och 
livsmedelsbutik. 

Bra att veta
Att få in verkligheten i skolan är viktigt för oss, du 
får en spännande möjlighet att träna dig i entre-
prenörskap genom att prova dina vingar med ett 
eget UF-företag. Vi samarbetar med branschen i vår 
region och företagen utanför skolan, för att skapa en 
intressant utbildning.

Jobbmöjligheter
Genom minst 15 veckors APL har du stora möjlighe-
ter – det kan vara APL i vår närhet, i regionen eller 
på andra orter i Sverige eller varför inte i ett annat 
land? Vi är ett program som ger dig stora möjligheter 
i den gastronomiska världen! Du får grundläggande 
yrkesutbildning med möjlighet att läsa upp till hög-
skolebehörighet.

Höjdpunkter 
Är du nyfiken på att tävla i mat? Utifrån en säsongs-
anpassad råvarukorg bygger du ett receptbidrag till 
Sveriges största kocktävling för gymnasieelever – 
Unga ekokockar.

RL  RESTAURANG OCH LIVSMEDEL

YRKESPROGRAM

Vill du veta mer?
Björn Arfvelin
Tel 010-454 10 92
bjorn.arfvelin@hufb.se



Vill du veta mer?
Inger Abrahamsson
Tel 010-454 13 29
inger.abrahamsson@hufb.se
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Dina ämnen på VO

Gymnasiegemensamma ämnen 600
Engelska 5 ..................................................................... 100
Historia 1a1 .....................................................................50
Idrott och hälsa 1 ........................................................ 100
Matematik 1a ............................................................... 100
Naturkunskap 1a1 .........................................................50
Religionskunskap 1........................................ ................50
Samhällskunskap 1a1.................................... ...............50
Svenska 1 ...................................................................... 100

Programgemensamma ämnen 1100
Hälsopedagogik........................................................... 100
Medicin 1 ...................................................................... 150
Etik och människans livsvillkor ................................ 100
Psykiatri 1...................................................................... 100
Psykologi 1 .......................................................................50
Samhällskunskap 1a2 ...................................................50
Specialpedagogik 1 .................................................... 100
Svenska 2 ...................................................................... 100
Vård- och omsorgsarbete 1 ..................................... 200
Vård- och omsorgsarbete 2 ..................................... 150

Programfördjupning 
Exempel på kurser: Medicin 2, Specialpedagogik 2, 
Vård och omsorg vid demens, Akutsjukvård,  
Engelska 6, Svenska 3, Matematik 2a

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

Är du intresserad av människor? Undrar du varför 
vissa drabbas av sjukdom? Har du lust att lära dig 
om psyket och om kroppen? Är du nyfiken på hur du 
kan hjälpa människor att få en bättre hälsa? Då är 
detta ett program för dig!

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkespro-
gram som förbereder dig för arbete inom hälso- och 
sjukvård eller inom social omsorg.

Du kan även välja kurser som förbereder dig inför 
högskolestudier. Under gymnasietiden gör du fem 
veckors praktik (APL) varje läsår på olika arbetsplat-
ser inom vård och omsorg. Skolan ordnar praktik-
platser med utbildade handledare.

Bra att veta
Programmet är ett certifierat Vård- och omsorgs-
college, vilket är en garanti för kvalitet och nära sam-
arbete med arbetsmarknaden och som ett bevis på 
detta får du efter avslutad utbildning ett diplom.

Jobbmöjligheter
Efter dina tre år på gymnasiet kan du gå ut i arbete 
eller studera vidare. Med din yrkesexamen kan du 
direkt arbeta inom äldreomsorg, handikappomsorg, 
psykiatri eller inom sjukvård.

Du kan studera vidare, exempelvis till sjuksköter-
ska, barnmorska, polis, sjukgymnast eller socionom.

Höjdpunkter
Vi har ett internationellt samarbete som gör att du 
kan få möjlighet att besöka och uppleva ett annat 
land och då få inblick i hur vård och omsorg är  
organiserat där. 

VO  VÅRD OCH OMSORG

YRKESPROGRAM

Hälsinglands Utbildningsförbund har tre gymnasie-
skolor och vi kan erbjuda ett brett utbud av ut- 
bildningsprogram på Höghammargymnasiet,  
Staffangymnasiet, Torsbergsgymnasiet. Vi ser fram 
emot att lära känna dig och erbjuda dig det bästa 
möjliga stödet för att du ska trivas under din studie-
tid hos oss. 

Välkommen att söka till våra gymnasieskolor.

När får jag  
reda på om jag  

kommer in?

Hur gör jag  
om jag ska flytta?

Räcker  
mitt betyg?

Hur ansöker jag?

Vilka är vi?

Vill du ha svar  
på dina frågor?
Läs mer om gymnasievalet på www.hufb.se/
gymnasievalet. 

Du kan också kontakta Gymnasieantagningen  
som behandlar Staffangymnasiet och Torsbergs- 
gymnasiet. Har du frågor kring gymnasiesärskolans 
antagning? Kontakta då Höghammargymnasiet.

Gymnasieantagningen
Titti Eklund
Tel 023-77 70 30
titti.eklund@regiondalarna.se

Höghammargymnasiet
Tel 010-454 11 40
hoghammargymnasiet@hufb.se
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Följ oss på

Hälsinglands Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS
info@hufb.se
Tel 010-454 10 00
www.hufb.se

Besöksadress
Kulturhuset
Collinigatan 12
821 43 Bollnäs

TILLSAMMANS 
SKAPAR VI FRAMTID


