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

Våra skolor och merparten av 
våra utbildningar ligger mycket 
centralt med promenadavstånd 
till caféer, restauranger, shopping 
och nöjen. 

Sporthallar, gym och rekreations-
områden	finns	på	promenad-
avstånd från våra skolor. Några 
av våra idrottsutbildningar når du 
enkelt	med	kollektivtrafik.
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INGEN ÄR SOM DU
Det här magasinet handlar om att visa vilka 
möjligheter du har att skapa en helt unik 
gymnasieutbildning – eftersom du är helt 
unik. Kombinationerna av program, kurser 
och inriktningar är snudd på oändliga.

Alla olika typer av människor och stilar 
blandas på våra skolor. Här kan du lätt 
smälta in - eller sticka ut om du hellre vill 
det. Alla får plats för att alla behövs!

Välj mellan våra tre skolor; Torsbergs-
gymnasiet och Höghammargymnasiet i 
Bollnäs,	och	Staffangymnasiet	i	Söderhamn.	 
Vilken du än väljer kommer du att komma i 
kontakt med elever från våra andra skolor 
eftersom vi samarbetar över skolgränserna. 

DU ÄR ALDRIG ENSAM
Våra lärare är kompetenta, välutbildade 
och erfarna. Du kommer att märka att 
de drivs av ett starkt engagemang i varje 
enskild elev och kommer att behandla dig 
som vuxen från dag ett. Är du beredd att ta 
stort ansvar kommer du att få stor frihet. 
Lärarna kommer att tro på dig, utmana dig 
och anpassa lärandet efter just dina 
förutsättningar. 

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

TILLSAMMANS 
SKAPAR VI 
FRAMTID!
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Det är möjligt att gå ett yrkesprogram som 
gymnasial lärling i gymnasieskolan - gå 
minst	halva	din	utbildning	på	en	eller	flera	
arbetsplatser. Du får samma kunskaper 
som de elever som läser yrkesprogrammet 
i skolan. Lärlingsutbildningen innebär alltså 
inte att du går en annan utbildning, utan 
enbart att du lär dig i en annan miljö och på ett 
annat sätt än traditionellt som yrkesprogram 
i gymnasieskolan. På skolan läser du de 
gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt 
vissa delar av yrkesämnena som du behöver 
i ditt yrke. Ta kontakt med våra studie- och 
yrkesvägledare så berättar vi mer!

ATT VARA LÄRLING
Genom att vara lärling får du möjlighet att lära 
dig ett yrke genom att kombinera arbete på en 
arbetsplats med studier i skolan. Den största 
skillnaden mellan en lärlingsutbildning och 
annan yrkesutbildning i gymnasieskolan är att 
du är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. 

Du får verkligen en chans att testa arbetslivet! 
På arbetsplatsen gör du det mesta av din 
yrkesutbildning och din yrkeslärare har nära 
kontakt med dig och din handledare på arbets-
platsen. Tillsammans utformar ni din utbildning 
på bästa sätt. Under din studietid har du en fot i 
arbetslivet och en i skolan, vilket innebär att du 
både får en yrkesexamen från gymnasieskolan 
och kontakter inom arbetslivet.

FÖRDELAR
• Går du en lärlingsutbildning i 

gymnasieskolan kan du ansöka om 
lärlingsersättning hos CSN - ett bidrag för 
måltider och resor. 

• När du tar studenten har du fått kontakt 
med arbetslivet vilket kan ge dig en bra start 
i ditt kommande yrkesliv. 

• Du som går en lärlingsutbildning har rätt att 
läsa in grundläggande högskolebehörighet.

LÄRLINGSUPPLÄGG PÅ YRKESPROGAM

BOR DET EN HANTVERKARE I DIG?
Ett av våra lärlingsbaserade yrkesprogram vi erbjuder på 

Staffangymnasiet	och	Torsbergsgymnasiet	är	Hantverksprogrammet.

Har	du	funderingar	på	att	bli	florist,	smed,	tapetserare	eller	varför	inte	make-up-
artist? Kontakta våra studie- och yrkesvägledare så berättar vi mer!
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Praktiken ger mig 
erfarenhet

Läs mer om lärlings-
upplägget på nästa sida!

Det	finns	så	många	möjligheter	att	studera	vid	
lärlingsprogram med mycket praktik. 
Det tycker Mathilda Essell och Dawit ”Tes” 
Girmay som båda studerar handel och 
administration	på	Staffangymnasiet.

GILLAR SERVICE
Mathilda praktiserar på Team Sportia. Hon gillar 
service, att hjälpa andra och att möta kunder.
– Det är härligt när man får ett ”tack för 
hjälpen”. Då vet man att folk är nöjda och mår 
bra. 
– Handel är ett brett program och vi studerar en 
del ekonomi. 
Dessutom tar alla elever truckkort.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
Mathilda gillar kläder och hoppas kunna jobba i 
klädbutik i framtiden.
Det är vad hon känner nu. Samtidigt är 
Mathilda glad över att programmet kan vara 
högskoleförberedande. Det innebär att hon i 
framtiden också kan söka till högskola om hon 
skulle ändra sina yrkesplaner. 

FÅR ERFARENHET
För Tes stod gymnasievalet mellan handel och 
ekonomi. Det blev handel, där det även ingår 
en hel del ekonomi och det hoppas Tes ha stor 
nytta av i framtiden. Han har siktet inställt på att 
starta eget i framtiden.
– Handel är en bra utbildning och man får 
erfarenhet av arbetslivet, eftersom vi har 
mycket praktik.

VILL STARTA EGET
Tes praktiserar på Bygg-Max. Det är kul! Han 
jobbar också extra på sin tidigare praktikplats 
ÖB. 
– Där har jag möjlighet att sommarjobba också. 
Jag får göra allt där. 
Han uppskattar att praktisera och jobba extra. 
Det ger värdefull erfarenhet som Tes hoppas ha 
nytta av i framtiden. 
– Man har mycket i bagaget när man slutar här!

Det bästa är att
möta kunderna

UTBILDNING MED 
MÅNGA MÖJLIGHETER
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Plugga ett yrkesprogram som lärling
Eleverna går i en lärlingsklass och har sina gymnasie gemensamma kurser tillsammans på sin 
antagnings ort. Individuella valpaket skapas för respektive program.

ÅR 1  2 dagar med skolförlagda yrkeskurser som grund för sitt blivande yrke.
  3 dagar gymnasiegemensamma kurser.

ÅR 2-3  3 dagar med yrkeskurser på företag.
  2 dagar gymnasiegemensamma kurser.

HA, HT, HV och RL är våra helt lärlingsbaserade yrkesutbildningar. BF kan läsas endera tradionellt 
som yrkesprogram eller lärlingsbaserat.

ÄLSKAR ATT LAGA MAT
Emil Olsson kommer från Söderhamn och 
visste väl inte riktigt vilken utbildning han 
skulle satsa på i gymnasiet, men så besökte 
han	öppet	hus	på	Staffangymnasiet	och	
hörde presentationen från Torsbergs-
gymnasiets Restaurang- och livsmedels-
program och på den vägen är det. 
– Det var egentligen rena slumpen, säger 
Emil, som inte ångrat gymnasievalet en 
enda sekund. 
Emil gillar att jobba i skolans kök och att lära 
sig grunden i matlagningen - bra kunskaper 
att ha med sig till första praktiken. De 
sista veckorna på praktiken blev han ”en i 
gänget” och det kändes otroligt skönt. 
Emil	lagar	gärna	fisk	och	skaldjur	och	skulle	
helst vilja jobba i Göteborg i framtiden. 
Efter gymnasiet vill han även utbilda sig till 
bartender.

SKOLAN GER MYCKET
Möjligheten till praktik och studiebesök 
uppskattas av Kwan Chackchai som 
kommer från Vänersborg. Hon ville gå en 
praktisk gymnasieutbildning och valet föll 
på Torsbergsgymnasiets Restaurang- och 
livsmedelsprogam.
– Vi är en liten klass och alla känner alla!
Hon gillar skolan. Det är mycket att göra och 
man utvecklas hela tiden, tycker Kwan. 
– Här får man en bra grund att stå på, säger 
hon	och	påpekar	och	det	finns	en	möjlighet	
gå vidare mot högskola och universitet om 
man skulle vilja det. 

6



RESTAURANGLÄRLING STAFFANGYMNASIET

ÅR1  
Grundutbildning två dagar i veckan tillsammans 
med RL-programmet på Torsbergsgymnasiet 
i Bollnäs. Övriga tre dagar tillbringar 
du på din gymnasieskola och har dina 
gymnasiegemensamma ämnen exempelvis 
matematik, svenska, engelska och idrott.

ÅR 2-3
Praktik tre dagar i veckan i ett kök och gör 
yrkeskurser. Yrkeslärare från RL-programmet 
bedömer och följer upp. Övriga två dagar 
studerar du gymnasiegemensamma 
ämnen som exempelvis historia, religion, 
naturvetenskap, samhällskunskap och idrott 
samt	individuella	val	på	Staffangymnasiet.

HANDELSLÄRLING TORSBERGSGYMNASIET

ÅR1  
Grundutbildning två dagar i veckan tillsammans 
med	HA-programmet	på	Staffangymnasiet	
i Söderhamn. Övriga tre dagar tillbringar 
du på din gymnasieskola och har dina 
gymnasiegemensamma ämnen exempelvis 
matematik, svenska, engelska och idrott.

ÅR 2-3
Praktik tre dagar i veckan i en butik och 
gör yrkeskurser. Yrkeslärare från HA-
programmet bedömer och följer upp. Övriga 
två dagar studerar du gymnasiegemensamma 
ämnen som exempelvis historia, religion, 
naturvetenskap, samhällskunskap och idrott 
samt individuella val på Torsbergsgymnasiet.

Det är så otroligt
roligt att laga mat!

Exempel på lärlingsutbildningar:
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IDROTTSPROFIL
Förutom våra utbildningar genom NIU och RIG 
(med separata ansökningar) kan vi erbjuda olika 
idrottsprofiler	att	välja	mellan	i	samband	ditt	val	
av skola. Hos oss kan du fördjupa dig och göra 
en medveten satsning inom din favoritidrott 
kombinerat med dina studier!

GYMNASIESKOLAN
Fotboll
Innebandy
Ishockey

GYMNASIESÄRSKOLAN
Fotboll
Friidrott
Innebandy
Motionsidrott

FÖRDJUPA DIG INOM DIN FAVORITIDROTT!

FOTBOLL 
Vad vore ett idrottsgymnasium utan fotboll? 
På alla våra skolor kan du välja fotboll och 
förutsättningarna är fantastiska; vi har tillgång 
till både konstgräs och inomhushall. Torsbergs 
idrottsprofil	är	till	och	med	LIU-certifierad!

Ett gäng vinnare från 
Höghammar Open
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FÖRDJUPA DIG INOM DIN FAVORITIDROTT!

ISHOCKEY
Vi erbjuder dig förutsättningar 
att fortsätta din satsning inom 
ishockey med teori och ispass i 
Söderhamn.

INNEBANDY
Utveckla dina färdigheter i inne-
bandy på skoltid tillsammans 
med andra hängivna elever och 
tränare. Vi erbjuder innebandy 
på alla våra skolor!

FRIIDROTT/MOTIONSIDROTT
Höghammargymnasiets 
specialutbildade pedagoger och 
tränare hjälper dig att utvecklas 
på bästa sätt; idrottsligt, 
kognitivt och socialt.

De är ett sammansvetsat gäng; friidrottarna 
som den här eftermiddagen tränar på 
Höghammarhallen i Bollnäs. 
18-åringarna Linnea Ånger och William Thor 
tränar med skolan fyra gånger i veckan 
och lika många gånger med sina klubbar, 
samtidigt som de studerar tredje årskursen 
på Naturvetenskapsprogrammet respektive 
Teknikprogrammet	på	Staffangymnasiet.

VÄRT ATT PENDLA
William bor i Hudiksvall. Där fanns dock ingen 
möjlighet att kombinera plugget med träning, 
därför	föll	valet	på	Staffangymnasiet.
Nu pendlar han varje dag till Söderhamn och 
Bollnäs för idrottens skull samtidigt som han 
pluggar. William är sprinter och hoppar längd. 
Det blev teknik för William eftersom det är 

ett brett program med många möjligheter. Så 
kände också trestegshopparen Linnea när valet 
föll på naturvetenskapsprogrammet.
– Jag är helt inriktad på att plugga vidare! 

FRAMTIDEN 
Nu är det bara en termin kvar sen är det 
studenten. William har bestämt sig för att 
satsa på idrotten. Han vill även plugga vidare; 
kanske entreprenörskap. 
För Linnea väntar nu 
värnplikten; elva månader 
i Enköping. Det var väl 
egentligen inte något hon 
hade planerat. Därefter 
blir det kanske plugg för 
jobb inom sjukvården, och 
fortsatt idrottssatsning!

Friidrotten har 
format mig. 

Jag gör en helhjärtad 
satsning så får vi se 

hur långt det går!
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EGENFÖRETAGAREN
Solen är på väg upp, så även graderna 
på termometern. Egenföretagaren Oskar 
Olsson kliver ur sin lastmaskin som gått 
varm under morgontimmarna.
Som egenföretagare styr och planerar 
Oskar sin arbetsdag - något som passar 
honom perfekt eftersom han spenderar 
många timmar i veckan på Sävstaås IP 
och sitt ”andra jobb” som bandyspelare i 
Bollnäs GIF.

INGET SVÅRT VAL
Det var just bandyn i kombination med 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
som gjorde Oskars gymnasieval så 
lätt.	Att	träna	flera	dagar	i	veckan	
med Torsbergsgymnasiets NIU Bandy 
öppnade inte bara dörrarna mot 
en karriär som bandyspelare, utan 
även saker att ta med sig vidare i 
yrkeslivet som planering och disciplin. 
Något han får använda mycket som 
egenföretagare.
– En nyttig erfarenhet, tillägger Oskar.

NATURLIGT STARTA EGET
Under gymnasietiden började 
tankarna på att starta ett företag och 
eftersom det är vanligt förekommande 
i familjen kändes det helt naturligt, 
även om Oskar valt en annan väg och 
bransch i yrkeslivet. Erfarenheten som 
snickarlärling och en lastmaskin ledde 
honom framåt och sedan dess har det 
rullat på bra.
– Jag hade faktiskt startat eget och börjat 
jobba innan jag tog studenten!

Visst är egetföretagande en utmaning 
och kan vara lite svårt ibland. Det tycker 
även Oskar, men det positiva väger 
verkligen över och speciellt känslan 
av att jobba åt sig själv och att bygga 
upp något inför framtiden. Att kunna 
planera sin vardag och synka ihop den 
tillsammans med bandykarriären är 
en annan fördel som anfallaren med 
nummer 59 på ryggen framhåller. 

– Våga ta steget, säger Oskar innan han 
kliver upp på lastmaskinen och kör iväg.
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När skolan fanns på hemmaplan
med både favoritprogrammet och 
idrottsutbildningar var valet lätt 

Oskar Olsson
Egenföretagare och bandyspelare

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

• Kockar och kallskänkor
• Lastbilsförare
• Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
• Träarbetare och snickare
• Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende
Listan som visar behovet av yrkeskunskaper i hela landet hittar du en googling bort!

!
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#STAFFANGYMNASIET

MÅNGA DÖRRAR TILL FRAMTIDEN
I	Söderhamn	finns	anrika	Staffangymnasiet.	Vi	
har engagerade och välutbildade lärare som har 
dig som elev i fokus. Gymnasiet erbjuder dig en 
mentor som har just ditt bästa som uppgift; att 
du trivs, att du följer studieplanen och når dina 
mål bland annat. 

På	Staffangymnasiet	finns	så	väl	högskole-
förberedande program som yrkesprogram där 
vi	även	erbjuder	lärlingsupplägg	på	de	flesta	
yrkesprogrammen. Vi håller många dörrar 
öppna till din framtid!

För att studera framgångsrikt behöver man må 
bra och trivas. Biblioteket är en naturlig och 
avslappnad	träffpunkt	på	skolan.	Där	finns	goda	

möjligheter till studier eller varför inte låna och 
läsa böcker, tidskrifter med mera. På tal om 
träffpunkt;	passa	gärna	på	att	ta	en	fika	och	
umgås i vår välbesökta café som är öppen för 
dig och personalen på skolan. 

Vi jobbar mycket med entreprenörskap och är 
du	nyfiken	på	UF	(Ung	Företagsamhet)	har	du	
hamnat rätt!

Som idrottre kan du kombinera dina studier 
med våra högklassiga elitidrottsutbildningar. 

Mer om skolan
hittar du på

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

SYV Anders Englund
anders.englund@hufb.se
010-454 12 91 / 072-228 25 83
Yrkesprogram + IM
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Ekonomiprogrammet
Ekonomi , Juridik
Förbered dig inför framtiden med bland annat 
företagsekonomi, juridik och entreprenörskap.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap, 
Medier, information och kommunikation
Här får du kunskaper kopplade till verkliga livet.

Estetiska programmet
Musik
Utvecka	ditt	musikintresse	och	delta	i	flera	
konserter, musikcaféer och produktioner.

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

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

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

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

INTRODUKTIONSPROGRAM

Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

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

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

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

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

YRKESPROGRAM

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

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

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

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

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

Industritekniska programmet
Utbildningen är omlokaliserad och förlagd till 
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. Både APL och 
lärlingsdelen kan göras i Söderhamn.
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Hon älskar att vara utomhus, hon gillar att möta 
människor och hon tycker om att ge service. 
Tinna Nilsson från Östersund valde Hotell- och 
turismprogrammet och studerar nu i tvåan på 
Staffangymnasiet	i	Söderhamn.	
Det är klart att möjligheten att samtidigt träna 
bordtennis inom NIU också spelade roll när hon 
valde skola. 
– Jag var helt på det klara i högstadiet att jag 
skulle välja yrkeslinje.
Tinna tog chansen att vara elev för en dag på 
Staffangymnasiet.	
– Den chansen bör man ta om man kan!

VILL ARBETA I FJÄLLEN
Tinna har siktet inställt på att i framtiden arbeta 
som	fjällguide.	Fler	och	fler	vill	ha	professionella	
färdledare som gör att upplevelsen på fjället blir 
något extra. 
Närmast ser Tinna fram emot att praktisera. 
Hon kommer att praktisera vid Ottsjö 

slädhundar tre dagar i veckan. 
– Det ska bli väldigt kul!

MYCKET STUDIEBESÖK
Tinna uppskattar skolan och möjligheterna till 
studiebesök. Senast besökte klassen Arlanda, 
där	det	finns	gott	om	servicejobb.	Man	lär	sig	så	
mycket genom studiebesök och praktik, betonar 
Tinna. Men det är viktigt också att ”läsa för att 
göra”, som Tinna uttrycker det. 
Det	finns	många	ämnen	som	Tinna	uppskattar;	
entreprenörskap, servicekunskap bland 
annat. Ämnen som hon har nytta av nu och i 
framtiden. 

TRÄNAR PINGIS
Kombinationen idrott och skola passar Tinna. 
Lokalerna för bordtennis är fantastiska och 
tränarna är jättebra. 
– Jag försöker satsa på pingisen, säger Tinna 
som ligger bra till bland tjejerna i Norrland. 

ÄVENTYR 
I FJÄLLVÄRLDEN
LOCKAR TINNA
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Ett helt nytt ämne och chansen att fördjupa 
sig i ämnet juridik lockade Elvira Dahlberg och 
Wilma Engström att välja Ekonomiprogrammet 
på	Staffangymnasiet.	Från	och	med	den	
här	höstterminen	finns	också	möjligheten	
att fortsätta juridikinriktningen i de högre 
årskurserna; tvåan och trean. Det är helt nytt för 
Staffangymnasiet.

Elvira och Wilma tycker det känns kul att kunna 
studera juridik, inte bara i ettan utan också i de 
övriga årskurserna. 
– Vi tyckte det verkade roligt att plugga juridik så 
därför valde vi det, berättar Wilma som redan 
känner att hon i framtiden vill satsa på juridiken. 

INTRESSANT MED DOMSTOLAR
Det är intressant med lag och rätt och 
domstolsväsende, tycker tjejerna. 
– Jag vill bli jurist, säger Wilma.
Elvira vet ännu inte riktigt. 

Redan	i	nionde	årskursen	fick	Elvira	och	
Wilma information om att det var möjligt att 
fortsätta med juridik också i tvåan och trean. 
I dag läser samtliga elever i årskurs ett på 
Ekonomiprogrammet privatjuridik.

STOR SKILLNAD
Wilma och Elvira går första året på gymnasiet. 
Det är stor skillnad att studera på högstadiet 
jämfört med gymnasiet, tycker de. 
– Det är kul med alla nya människor och nya 
ämnen. 

De gillar verkligen möjligheten att lära sig mer 
om juridik och genom bland annat studiebesök i 
domstolar.  
– Det är spännande!

JURIDIKINRIKTNINGEN LYFTER
UTBUDET OCH MÖJLIGHETERNA
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Hasan Amis har siktet inställt på att bli läkare 
eller civilingenjör. 
Nu går han tredje året på Naturvetenskaps-
programmet	på	Staffangymnasiet	i	Söderhamn.	
Resan dit har tagit några år. Först kom han från 
Syrien till Sverige 2013 alldeles ensam. Övriga 
familjen kom ett år senare. Hasan började på IM 
och studerade där i 1,5 år. Sedan var han redo 
för gymnasiet. 
Han	fick	god	hjälp	inför	gymnasievalet.	
– Jag visste ju inte vad som krävdes för att 
komma in på läkarlinjen.

KRAV OCH MÅL
Nu vet Hasan vilka krav som ställs för att nå sitt 
mål att bli läkare. Han gillar matematik, fysik 
och kemi och Naturvetenskapsprogrammet 
passar honom perfekt. Hasan pluggar en 
hel del samtidigt som han jobbar extra inom 
hemtjänsten och på Stadshotellet.

– Jag ska först söka läkarlinjen och kommer jag 
inte in där studerar jag till civilingenjör. Där vet 
jag att jag kommer in.
– Det är viktigt att vara målinriktad, tillägger 
han.

LÄRARNA BRYR SIG
Nu studerar Hasan sista terminen på 
Staffangymnasiet.	
– Jag trivs bra. Lärarna och rektorn bryr sig om 
oss och är tydliga med vad vi ska lära oss. 
Det första året kändes ganska enkelt, tycker 
Hasan, men sedan har kunskapskraven höjts. 
Som invandrare har Hasan läst i stort sett 
samma kurser som övriga. Det enda som skiljer 
sig är svenskan. Där läser Hasan SVA – svenska 
som andra språk.
Hasan	trivs	med	plugget	på	Staffan	och	i	
Söderhamn. 
– Söderhamn, det är min hemstad!

Målmedvetenhet
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#TORSBERGSGYMNASIET

ENGAGERADE OCH VÄLUTBILDADE LÄRARE
I	Bollnäs	finns	Torsbergsgymnasiet	med	
engagerade och välutbildade lärare som har 
dig som elev i fokus. Gymnasiet erbjuder dig en 
mentor som har just ditt bästa som uppgift; att 
du trivs, att du följer studieplanen och når dina 
mål bland annat. 
Här skapar vi förutsättningar för framgångsrika 
studier och för att utveckla ett gott kamratskap!

På	Torsbergsgymnasiet	finns	så	väl	högskole-
förberedande program som yrkesprogram. 
Vi	erbjuder	lärlingsupplägg	på	flera	av	våra	
yrkesprogram. 
Utöver våra nationella program kan du 
exempelvis också välja det internationella 
programmet International Baccalaureate IB. 

Det	nya	biblioteket	är	en	naturlig	träffpunkt	
på	skolan.	Där	finns	goda	möjligheter	till	både	
studier och häng eller varför inte låna och läsa 
böcker, tidskrifter med mera.
Vårt café är öppet för både dig och personalen 
på skolan och är ett perfekt ställe att umgås på 
mellan lektionerna. 

Som idrottare kan du kombinera dina studier 
med våra högklassiga elitidrottsutbildningar. 

Mer om skolan
hittar du på

torsbergsgymnasiet.se 
SYV Inger Abrahamson
inger.abrahamsson@hufb.se
010-454 13 29 / 072-502 92 74
ES, HV, IB, IM, RL

SYV Björn Arfvelin
bjorn.arfvelin@hufb.se
010-454 10 92 / 073-460 29 83
BF, BA, EK, FT, IN, SA, VO
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Ekonomiprogrammet
Ekonomi
Förbered dig inför framtiden med bland annat 
företagsekonomi och entreprenörskap.

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

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

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

Barn- och fritidsprogrammet
Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete
Traditionell- eller lärlingsbaserad utbildning för 
dig som vill arbeta med människor.

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

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

INTRODUKTIONSPROGRAM

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

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

Fordons- och transportprogrammet
Personbil
Vi läser och jobbar praktiskt med motorer, 
elsystem med mera i vår egna bilverkstad.

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

YRKESPROGRAM

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

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

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

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

!

Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
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Estetiska programmet på Torsbergsgymnasiet 
har inriktningen teater, dans och musik; och 
erbjuder även möjligheten att studera ljud-
teknik som särskild variant. I fräscha lokaler 
finns	Hälsinglands	största	inspelningsrum.	
Där	finns	också	ljudteknikerutbildningen	som	
utbildar i så väl analog som digital teknik. 
– Det är den bästa av två världar, säger Anders 
”Sasse” Sandström, lärare i ljudteknik. 
– Det är väldigt lärorikt och spännande, tycker 
Albin Bäck som pluggar ljudteknik. 

LJUDTEKNIK
ES: SÄRSKILD VARIANT

Elever från hela landet är välkomna att söka 
estetutbildningen Ljudteknik. Vi kan ta emot 
fyra elever per år eftersom vi samarbetar 
över skolgränserna. Kontakta våra studie- och 
yrkesvägledare så berättar vi mer!
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Julia Jonsson var helt övertygad om att hon 
skulle välja ett praktiskt program. På högstadiet 
var bild och träslöjd hennes favoritämnen. Det 
blev Bygg- och anläggningsprogrammet. Nu 
studerar Julia andra året på Torsbergsgymnasiet 
i Bollnäs. 
– Det är roligt att bygga grejer. 
I	klassen	finns	15	elever	och	tre	av	dem	är	tjejer.
– Jag gillar min klass. Lärarna är också bra.
Det är inga problem att vara så få tjejer i 
klassen. 
–  Det funkar hur bra som helst. Jag tänker inte 
på att vi är få tjejer.

GILLAR PRAKTISKA ÄMNEN
Julia visste tidigt att det var ett praktiskt 
program hon skulle studera. Hon tycker om 
att arbeta med händerna. Hennes pappa är 
elektriker.
– Han gör allt!
Byggprogrammet känns väldigt bra. Julia 
gillar särskilt dagarna då det är undervisning i 
praktiska ämnen. 
– Jag är helt klart lagd åt det praktiska.

ABSOLUT RÄTT
Hittills har studierna på byggprogrammet 
motsvarat alla förväntningar. 
– Det här är absolut rätt för mig. 
Första året läser alla elever tillsammans. I tvåan 
finns	möjligheter	att	välja	olika	inriktningar.
Julia har bestämt sig för att bli snickare.
Nu är Julia ute på praktik. Hon praktiserar hos 
Johansson & Karlsson som har ett stugprojekt 
ute vid Hembygdsgården i Undersvik. 

JOBBA DIREKT
Efter gymnasiestudierna vill Julia jobb direkt, 
kanske starta eget någon gång i framtiden. 
Drömmen är att arbeta i USA. Hon gillar det 
landet.	Tre	gånger	har	hon	varit	där.	Där	finns	
det mesta och väldigt mycket att se och göra, 
tycker Julia.
Hon trivs med att plugga bygg på 
Torsbergsgymnasiet. 

Helt rätt utbildning!

Inom utbildningen studerar du ljud- och 
ljusteknik, musikproduktion i studio, event-
teknik, ellära och ensemble med körsång samt 
gehörs- och musiklära.
Om du väljer ljudteknikerutbildningen får du 
göra ett antagningsprov; vilket bland annat 
innebär en prova på-dag där du får testa mixer-
bord, blir intervjuad och genomgå ett test vad 
gäller gehör- och musiklära. 
Utbildningen öppnar möjligheter för vidare 
studier på högskola eller yrkeshögskola.
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KUNSKAP OCH ERFARENHET
Fyra killar på Torsbergsgymnasiets Ekonomi-
program har startat ett UF-företag som riktar in 
sig på business-2-business genom marknads-
föring på helgens hjälte - pizzakartongen!
– Vår målsättning är inte bara att nå ekonomisk 
framgång, vi vill även ta med oss kunskap och 
erfarenheter till framtiden, berättar Lucas Leek 
som är VD för Reko Reklam UF.

Genom företagets rådgivare har de kunnat 
skapa goda kontakter med såväl lokala pizzerior 
och leverantörer. Tanken är att hitta de rätta 
företagen som vill synas på kartongerna. 
Ansvaret för sälj- respektive marknad ligger på 
Lukas Henningsson och Carl Henriksson, och de 
har redan stenkoll på hur många pizzakartonger 
en medelstor pizzeria förbrukar per månad. Här 
ser de chanser att tjäna pengar.

– Om det slår kanske vi kan fortsätta med 
affärsidén	efter	skolan	som	en	extra	inkomst,	
konstaterar Carl.
De har fått ner kostnaderna genom billigare 
priser	och	fler	intresserade	företag.	Ett	bra	
tecken för ekonomiansvarige Philip Flodstam.

EKONOMI OCH IDROTT GER BRA GRUND
Tack vare kurser som företagsekonomi, juridik, 
entreprenörskap och ledarskap som de läser på 
ekonomiprogrammet känner killarna att de är 
redo för både företagandet inom UF och efter 
skolan. Små klasser och engagerade lärare gör 
att de får en bra och genuin grund att stå på.
Tre av de fyra grabbarna går idrottsgymnasiet 
(fotboll och bandy) och hyllar betydelsen och 
kvaliteten av att kunna träna på skoltid. Något 
de tar med sig även i framtiden, både på och 
utanför planen.

FÖRETAGSAMHET OCH MÅLMEDVETENHET 
PÅ VÄGEN MOT FRAMTIDEN
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Det är väldigt bra att ha en mentor att vända sig 
till och som man vet stöttar när det behövs.
Det tycker Amanda Zandell, som studerar 
tredje året på Samhällsvetenskapsprogrammet, 
inriktning beteendevetenskap på Torsbergs-
gymnasiet.	Amanda	trivs	fint	på	gymnasiet	och	
hon trivs bra med sin mentor som också är 
hennes	lärare	i	engelska	och	filosofi.
– Jag har en jättebra relation med min mentor.

BRA STÖD AV MENTOR
Amanda gillar mentorskapet.
–	Jag	känner	att	jag	det	finns	ett	emotionellt	
stöd och någon som har koll på att jag klarar 
studieplanen och gör mig motiverad. Man 
behöver mentorstödet. 
– Man får mer ansvar på gymnasiet. Det är mer 
kamratligt och vi har vuxna förebilder. Jag trivs 
här!
–	Här	finns	många	bra	utbildade	lärare,	betonar	
Amanda Zandell. Det är jätteviktigt. 

TRE GRUNDPELARE
En	av	de	mentorer	som	finns	på	
Torsbergsgymnasiet är Christina Süstler.
Hon är lärare i historia, svenska och 
kommunikation. I hennes uppdrag som lärare 
ingår också att vara mentor åt ett antal elever 
och följa dem under gymnasieåren. 
Christina beskriver mentorskapet med tre ord; 
trivsel, trygghet och studiero. 
–  Vi är deras ledsagare som ska bidra till att 
de ska uppleva tre bra år på skolan, där målet 
är att de ska trivas och utvecklas efter sin egen 
förmåga. Vi ser också över deras närvaro och 
resultat.

STÖD FÖR ELEVEN
Mentorns roll handlar om att vara ett stöd för 
eleven att nå sina mål och känna sig nöjd med 
sin insats, framhåller Christina. 
– Om vi ser ett förändrat beteende så är det vår 
roll att följa upp det med hjälp av exempelvis 
elevhälsoteamet på skolan. 
En bra relation med eleven underlättar 
samarbetet och mentorskapet, menar Christina 
Süstler.  
– Jag tar mig också ”småstunder” med eleverna 
som jag är mentor åt. Det kan exempelvis vara 
någon	jag	träffar	i	cafeterian	eller	vid	skåpen.

MENTORN
VIKTIGT STÖD
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#HÖGHAMMARGYMNASIET

TRYGGHET OCH HÄLSA
För oss är en sak viktigare än allt annat – att du 
ska känna dig trygg och ha roligt under din tid 
på skolan. Vi ger oss inte förrän du trivs!
Vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt där 
fysisk och mental hälsa prioriteras. 
Din kunskapsutveckling står i centrum och varje 
elev har en individuell studieplan. Ett special-
pedagogiskt perspektiv genomsyrar vår 
verksamhet där erfarna lärare och assistenter 
möjliggör elevernas optimala utveckling till 
kompetenta och självständiga människor. 

Vi tar emot elever från hela landet och elev-
boenden	enligt	LSS	finns	i	bostadsområden
i Bollnäs där även fritidsverksamhet för eleverna 
ordnas av boendet.

Gillar du idrott och vill röra på dig? Ansök om 
utbildningsplats vid Idrottsgymnasiet med 
undervisning i en handikappanpassad idrotts-
hall tillsammans med välutbildad personal.

STUDIEBESÖK OCH PRAKTIK
Kom gärna och gör studiebesök/praktik hos oss 
under en period för att bekanta dig med våra 
lärare och lokaler!
Kontakta oss så berättar vi mer:
Carina Hådell 010-454 11 44
Ulf Sundkvist  010-454 11 43

Mer om skolan 
hittar du på

hoghammar.se SYV Sofia Asp
sofia.asp-sjolander@hufb.se
010-454 11 38 / 070-190 07 29
Individuellt program, MD

SYV Jörgen Ericsson
jorgen.eriksson@hufb.se
010-454 11 39 / 070-205 68 07
Nationella program
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Programmet för 
Administration, handel och varuhantering
Inom programmet driver vi ett tryckeri 
samt	en	affär	med	kontorsmaterial.	Där	får	
du erfarenhet av alla arbetsuppgifter som 
förekommer inom handel och på ett lager. 
Utbildningen förbereder dig för att arbeta med 
bland annat enklare administrativa uppgifter, 
praktisk marknadsföring och dokumentation.

Programmet för 
Hälsa, vård och omsorg
Programmet för hälsa, vård och omsorg är till 
för dig som vill arbeta med människor i olika 
åldrar och situationer. Det kan handla om
arbete inom till exempel fritidsverksamhet, 
äldreomsorg och förskola. Du ska tycka om att 
arbeta med människor och vilja arbeta med 
service.

Programmet för 
Hantverk och produktion
Programmet Hantverk och produktion 
utvecklar dina kunskaper inom hantverkens 
och industrins olika yrkesområden och arbets-
miljöer. Här får du förståelse för produktions-
processen, från idé till färdig produkt. 
Vi håller till i samma välutrustade lokaler som 
Torsbergsgymnasiets Industritekniska program.

Programmet för 
Skog, mark och djur
Här får du grundläggande utbildning för ett 
arbete inom natur, miljö och naturbruksteknik. 
Många elever tar traktorkörkort under sin tid 
på skolan. Djurskötsel och ridning/körning ingår 
olika mycket beroende på ditt intresse.

Programmet för 
Hotell, restaurang och bageri
Här kan du förbereda dig för ett arbete och 
prova	på	ett	flertal	områden	inom	denna	
servicesektor. Programmet är upplagt runt
fyra block: matlagning, bageri, hotell och 
servering. Vi driver även en egen restaurang!
Under utbildningen lär du dig att vara 
serviceinriktad och tränar förmågan att
kommunicera och samverka med kunderna.

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 produktioner som musikteatersaga, musikal 
och klassisk konsert inkluderad med eleverna 
på Torsbergsgymnasiet. Övriga kurser och 
kärnämnen läser du på Höghammargymnasiet.

GYMNASIESÄRSKOLANS NATIONELLA PROGRAM
De 4-åriga nationella programmen förbereder dig för att jobba inom olika yrkesområden. 
Vi har unik yrkeskunskap blandat med rätt pedagogisk kunskap och modern utrustning som mot-
svarar dagens arbetsplatser. Hos oss får du jobba på den nivå som krävs för att stå på egna ben i 
ditt kommande yrkesliv. Vi erbjuder följande nationella program:

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

Individuella programmets ämnesområden:
• Estetisk verksamhet
• Hem och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa

• Individ och samhälle
• Natur och miljö
• Språk och kommunikation
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NYA KOMPISAR
Mattias Strand är 19 år och studerar 
fjärde årskursen av gymnasiesärskolan 
på Höghammargymnasiets individuella 
program. Han kommer från Hedvigsfors i 
Bjuråker och under veckorna bor Mattias 
på Bergsvedens elevhem, inte så långt 
från skolan. Det trivs han väldigt bra med.
– Man får nya kompisar och lär sig städa 
och laga mat, berättar Mattias. 

GILLAR SKOLAN 
Mattias gillar skolan och framför allt att 
arbeta med miljö. Varje tisdag är Mattias 
och hans kompisar med och svarar för 
sophantering. Det handlar bland annat 
om att källsortera glas, papper och plast. 
Det är bra att tänka på miljön och känna 
ansvar, menar Mattias.
Han gillar ”sopsvängen”.
– Det är superviktigt!

OLIKA ÄMNEN 
Det händer mycket på IV för Mattias och 
hans kompisar. Ibland besöker de bad-
huset. Att bada är ju livet!
Ofta är IV-gänget ute i naturen, där man 
bland annat har fotograferat. Mattias visar 
vackra bilder på träd. Mattias har också 
musik och ibland målar han.

Fredagar är en höjdardag! Då är det idrott. 
Mattias spelar innebandy. Han brukar ofta 
göra mål - många mål! 

TRÄNAR ATT LÄSA 
I skolan tränar man också en del på att 
läsa och skriva. Det är bra att träna, tycker 
Mattias. 
– Det blir bättre och bättre, tillägger han.

Höghammargymnasiet är bra, tycker 
Mattias. Här får eleverna bra stöd av både 
lärare och assistenter. 
– De är skitbra! 
Mattias är glad över att han valde 
Höghammargymnasiet	och	hoppas	att	fler	
hittar hit. 
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Jag har fått nya 
kompisar och lärt 

mig nya saker!

HÄLSOFRÄMJANDE OCH SJÄLVSTÄNDIGHET
Både skolan och boendet kännetecknas av 
ett hälsofrämjande arbete som ska utveckla 
din möjlighet till ett långsiktigt hälso-
främjande vuxenliv.
Målsättningen är att göra dig och alla andra 
ungdomar så självständiga som möjligt och 
stärka tilltron till er egen förmåga. Vi vill ge 
dig	mer	inflytande	i	ditt	eget	liv!

Tillsammans med vårdnadshavare arbetar 
vi för att våra ungdomar lämnar skolan väl 
förberedda för ett eget boende.
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Det är kul med 
riktiga uppdrag!
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Felix Norman studerar tredje årskursen på 
Höghammargymnasiet, gymnasiesärskolan i 
Bollnäs.
Det var Felix kompis som tipsade om skolan och 
sa ”det här skulle passa dig” och så mycket rätt 
han hade i det! 
Felix studerar på programmet för hantverk 
och produktion. Han gillar allra mest att vara i 
verkstaden och svarva och fräsa. 
– Det är kul med riktiga uppdrag, tycker Felix.

BO HEMIFRÅN
Felix kommer från Årsunda i Sandvikens 
kommun och bor i veckorna på Framnäs i 
Bollnäs. 
– Det är bra att kunna ta eget ansvar. 

På helgerna åker han gärna hem till Årsunda 
och	träffar	kompisar	och	skruvar	med	bilar	

bland annat. Felix stora intresse är bilar; att åka 
på	bilträffar	och	sånt	som	hör	till.

FÖRKLARAR BRA
Felix gillar sitt program och lärarna. De både 
stöttar och utmanar eleverna att utvecklas.
– Man får all hjälp man behöver. 
– Har man svårt förklarar de ännu bättre

PRAKTIKEN VIKTIG
Felix har också varit ute på praktik, något 
skolan	hjälper	till	att	fixa,	även	runt	elevernas	
hemorter. Han praktiserade på Midroc i Hofors 
och trivdes bra. Nu fokuserar han på skolan och 
han har ett år kvar. I framtiden skulle han gärna 
vilja ha ett verkstadsjobb.
Felix är verkligen glad att hans kompis tipsade 
om Höghammargymnasiet. Det blev väldigt bra!

FELIX HOPPAS PÅ
VERKSTADSJOBB

LIVET EFTER SKOLAN
Höghammargymnasiets studie- och yrkesvägledare är behjälplig i väglednings-
samtal,	anskaffning	av	praktikplatser	lokalt	och	nationellt,	samt	samverkar	med	
näringslivet, Arbetsförmedlingen och daglig verksamhet samt andra viktiga 
instanser för ett arbete och/eller sysselsättning.

Vi strävar efter att du som elev har en ordnad livssituation med arbete/
sysselsättning i hemkommunen efter avslutad utbildning.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare så berättar vi mer!
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VI VILL OCH VÅGAR 
SATSA PÅ MUSIKEN!

De gillar att spela tillsammans och med andra. 
Tvillingarna Toste och Vide Solum studerar 
andra året på estetiska programmet på 
Staffangymnasiet	i	Söderhamn.	Toste	spelar	
trumpet och Vide bastrombon och tuba. 
Det mesta kretsar kring musik för bröderna, 
men det hade också kunnat bli ett annat 
teoretiskt program. Med facit i hand är de 
mycket nöjda med estetvalet. Killarna har lite 
olika musikinriktningar. Vide är mer klassisk 
inriktad medan Toste föredrar jazz.

PROFFSIGA LÄRARE
– Vi har väldig professionella lärare och får testa 
på olika musikgenrer hela tiden; pop, soul, rock 
och reggae, säger Toste.
Det tycker killarna är superkul. 
– Det är fantastiskt att får göra det man älskar, 
framhåller Vide. 

TILL MUSIKHÖGSKOLAN
Om allt går som planerat vill Toste och Vide 
söka in på Musikhögskolan; kanske studera på 
någon folkhögskola för att förbereda sig för 
högre studier. De repar mycket både hemma, 
på skolan och kulturskolan. De är också 
engagerade	i	flera	orkestrar.	Det	är	en	stor	
förmån med repetitionstid och övningstid.
– Men man behöver det teoretiska också!

De ambitiösa tvillingarna kan verkligen 
rekommendera Estetiska programmet. Fundera 
på vad du vill syssla med när du väljer program, 
menar de. 
– Det viktiga är att lyssna på vad man själv vill 
och inte så mycket på kompisarna. Välj det du 
brinner för! 
Det är precis det som tvillingarna Toste och Vide 
Solum gjort!
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VAD HÄNDER NU?
Innan du gör ditt gymnasieval har du möjlighet 
att komma och hälsa på oss - följ en klass och 
bekanta dig med både lärare och lokaler för att 
underlätta ditt val av skola och program!

GYMNASIESKOLAN
I början av februari håller vi öppet hus för våra 
yrkesprogram för att ge dig en extra chans att 
bekanta dig med programmen:

Staffangymnasiet			 Flygstaden		 2	februari
Torsbergsgymnasiet Teknikhuset  9 februari

Sista ansökningsdag: 15 februari
Sista dag för ändringsval: 17 maj 

GYMNASIESÄRSKOLAN
När du gör studiebesök/praktik på Höghammar-
gymnasiet	och	våra	program	finns	även	den	
fina	möjligheten	att	testa	att	bo	här.	När	du	
ändå är här på besök - passa gärna på att träna 
med Idrottsgymnasiet också - allt för att du ska 
känna dig trygg med helheten vi erbjuder!

Sista ansökningsdag: 31 mars

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

Rådfråga gärna studie- och yrkesvägledare, 
dina föräldrar eller dina nuvarande lärare om 
gymnasievalet och framtiden - de känner dig 
bäst - näst efter dig själv! Du bestämmer!

BRA TIPS!
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POSTADRESS
Hälsinglands 
Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

BESÖKSADRESS
Kulturhuset

Collinigatan 12
821 43 Bollnäs

MER INFORMATION 
OM VÅRA SKOLOR OCH UTBILDNINGAR:

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

Hoppas att våra 
elever inspirerat dig 
inför ditt kommande 

gymnasieval!
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