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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 busstationer når du smidigt 
genom promenad eller buss.

Våra skolor och merparten av våra 
utbildningar ligger mycket centralt 
på bekvämt avstånd till caféer, 
restauranger, shopping och nöjen. 

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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Välkommen till våra skolor!

Det här magasinet handlar om 
att visa vilka möjligheter du har 
att skapa en helt unik gymnasie-
utbildning – eftersom du är 
helt unik. Kombinationerna av 
program, kurser och inriktningar 
är anpassningsbara efter dina 
behov. Bläddra och inspireras.
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!

18 Yrkesutbildning som lärling
20 Livet efter gymnasiet
21 Nya fordonslokaler
22 Ditt välmående
24 Staffangymnasiet
26 Torsbergsgymnasiet
28 Höghammargymnasiet
31 Gymnasievalet
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TILLSAMMANS 
SKAPAR VI 
FRAMTID!
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GYMNASIESKOLA
Högskoleförberedande program
Yrkesprogram
Introduktionsprogram

Läs mer på sidorna 25 och 27

VILKET PROGRAM PASSAR DIG?
GYMNASIESÄRSKOLA
Nationella program
Individuella program

Läs mer på sida 29

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. Vi är alla olika.

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

Hur ser dina 
framtidsplaner ut?

VÄLJ 
och forma din

DIG!
UTBILDNING 
SÅ DEN 
PASSAR



DET ÄR NÅGOT SPECIELLT MED

TORSBERGSANDAN!

TESTA SJÄLV!
Var elev för en dag och 
häng med ett program 
och bekanta dig med 

skolan!
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De är superglada över att vara 
tillbaka på skolan igen efter 
ett halvårs ofrivillig distans-
undervisning på grund av 
pandemin.
- Det finns inget bättre än 
Torsbergsgymnasiet, säger Zana.
- Lärarna är väldigt engagerade och 
intresserade av att lära ut, betonar 
Ida.
- Jag har pluggat i Stockholm och i 
Ryssland och det är sådan skillnad. 
Här är alla välkomnande, förklarar 
Nathalie. 

Nu studerar Ida Oksanen, Zana 
Alsari och Nathalie Edlund sista 
året på Ekonomiprogrammet med 
inriktning juridik.
De är 32 elever i klassen, hälften 
pluggar samhälle och hälften 
ekonomi.
De gillar verkligen sin klass 
och Torsbergsgymnasiet. Visst 
är fräscha lokaler och ett nytt 
bibliotek bra, men det de betonar 
är lärarnas engagemang.
- De är jättebra och är engagerade 
och mysiga och är intresserade av 
att lära ut, säger Ida. 
Det är viktigt tycker, de. 
Eller som Zana säger:
- Det finns inget bättre gymnasium. 
De är öppna och trevliga och man 
kan skämta med dem. 

VÄLKOMNANDE PÅ TORSBERG
För Nathalie som tidigare pluggat 
i Stockholm och Ryssland har 
också Torsbergsgymnasiet blivit en 
positiv överraskning. 
I Ryssland bodde hon hos mormor 
och hade precis slutat med 
konståkning. I Stockholm tränade 

och pluggade hon. Erfarenheterna 
från huvudstaden är inte goda 
så hon uppskattar verkligen det 
välkomnande hon fått på Torsberg. 
Nathalie uppskattar också att 
lektionerna är lagom långa. Det gör 
också Ida och Zana. Det blir fokus 
då, menar de.
- Fast ibland skulle man önska 
lite mer andrum mellan de olika 
ämnena, tillägger Zana med ett 
leende.
 
INTE ENBART PLUGG
De hinner också med annat än 
skola. 
Zana uppskattar möjligheten 
att spela fotboll på skoltid. Han 
tränar på morgnarna och tränar 
också ett flicklag, F14. Det är 
kul, tycker han. När han hinner 
jobbar han också extra på posten. 
Ida är simskollärare på fritiden 
och jobbar extra på McDonalds. 
Nathalie som satsat mycket av 
sin tid på konståkning är ibland 
domare på konståkningstävlingar.

FUNDERAR PÅ FRAMTIDEN
Ida är den som vet vad hon vill i 
framtiden. Hon ska bli journalist. 
Zana har blivit kallad till mönstring 
och tänker att han får fundera den 
tid han gör militärtjänstgöring. 
Nathalie tycker det känns lite 
ovisst. Efter gymnasiet ska man 
klara sig själv, funderar hon. 
I dag är det här och nu som gäller.
Det är ett stort gymnasium, men 
ändå familjärt, tycker de.
- Och vi har jättegod skolmat, 
understryker Ida. Det finns så 
mycket fördomar om den och det 
stämmer inte. Maten smakar gott!

Lärarna på Torsberg är 
superengagerade!

IDA, ZANA & NATHALIE
Ekonomiprogrammet
Torsbergsgymnasiet
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TUVA
Naturvetenskapsprogrammet

Staffangymnasiet

Lärarna är suveräna
på att förklara



Tuva Andersson var väldigt övertygad 
om vad hon skulle välja för program på 
gymnasiet - det blev natur.
- Jag gillar ju biologi, kemi, fysik och 
matematik så det var ganska givet. 
Hon tycker att de två första åren på 
Staffangymnasiet har gått väldigt fort.
- Det har varit väldigt roligt och jag har 
lärt mig mycket, fått nya kompisar och 
lärarna är bra. 

SUVERÄNA LÄRARE
Innan hon började var Tuva lite 
fundersam över hur det skulle gå, för 
hon hade hört att natur var svårt - till 
och med jättesvårt. 
- Men jag märkte att jag hängde med 
och att det inte var så svårt, säger Tuva. 
Men visst måste man ha ett intresse 
för matematik så att man förstår och 
hänger med på lektionerna. Lärarna är 
suveräna på att förklara, betonar Tuva, 
inte bara i matematik utan i alla ämnen. 

SPELAR HANDBOLL
Tuva hade funderingar på att plugga 
på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs, 

eftersom hon ville utveckla sin handboll 
och gå idrottsgymnasiet där. Men 
Naturvetenskapsprogrammet är 
koncentrerat till Söderhamn så då blev 
det Staffangymnasiet. Men handbollen 
släpper hon inte för det! Hon tränar och 
spelar med flera Bollnästjejer i Arbrå HK.  
- Det är bra att kunna tänka på annat 
också, inte bara skolan.
 
FUNDERAR PÅ FRAMTIDEN
Nu studerar Tuva tredje och sista 
året och hon har lite funderingar på 
framtiden. Båda hennes föräldrar är 
lärare så kanske lärare i biologi och 
matematik. Riktigt säker är hon inte, 
men hon kommer att få tid på sig att 
fundera, eftersom Tuva gärna vill göra 
lumpen. Och vem vet det är kanske det 
militära hon kommer att satsa på.
Åren på gymnasiet har hittills varit 
fantastiska, betonar Tuva. 
- Och jag kan rekommendera Natur-
vetenskapsprogrammet alla dagar i 
veckan!

FANTASTISKA ÅR
PÅ GYMNASIET
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Han trivs bra med kompisarna 
och boendepersonalen; Jannis 
Constantin från Stockholm 
som studerar andra året 
på programmet för Hotell,  
restaurang och bageri på 
Höghammargymnasiet och tränar 
friidrott.
På Blomkransen bor han under 
veckorna och på helgerna åker 
han hem till familjen i Stockholm.
- Jag trivs bra här, berättar Jannis. 

SKÖTER OM HUSHÅLLET
Jannis har eget rum. Kök och 
vardagsrum delar han med tre 
kompisar som också studerar 
på Höghammargymnasiet. På 
boendet finns också personal. 
Gemensamt lagar de frukost och 
middag. Jannis städar sitt eget 
rum och tvättar och sköter om det 
mesta som finns i ett hushåll*.
18-åriga Jannis känner att han 
växer och blir mer vuxen som 
person på boendet. Han känner 
sig hemma på Blomkransen, har 
nära till skolan och tar sig enkelt 
med buss till träningarna på 
Höghammarhallen. Friidrotten 
betyder mycket för Jannis som 
tränar 200 meter, längd och 
höjdhopp och 60 meter inomhus. 
Det är kul, tycker Jannis. 

FAMILJÄRT OCH HEMLIKT
Hälsinglands Utbildningsförbund 
har i dag 40 elever som bor i 

förbundets boenden som finns 
på Blomkransen, Hamrelund, 
Örsängesvägen på Ren och 
Framnäs. Hyresvärd till samtliga 
boenden är Bollnäs Bostäder. 
- Jag tycker att vi har fem 
trivsamma boenden, säger 
Eleonora Björk som är boendechef 
för utbildningsförbundets 
boenden.
- Vi vill att våra boenden ska vara 
familjära och hemlika. Eleverna får 
mer än gärna ha personliga saker 
och till och med möbler om de vill. 
Annars har varje rum en 
standardutrustning med säng, 
förvaring, skrivbord mm. En 
del rum har egen toalett, men 
ofta delar eleverna en eller flera 
toaletter samt dusch i de mindre 
enheterna de bor på. 
Boendena har ett boenderåd 
där eleverna kan framföra sina 
åsikter och komma med förslag till 
förbättringar.
Det är angeläget att eleverna 
känner att de kan rå sig själva och 
ha sin egen sfär. Samtidigt är det 
viktigt att de känner och vet att 
det alltid finns en trygg vuxen/
personal i närheten. Det är också 
ett sätt att förbereda eleverna 
för vuxenlivet, förklarar Eleonora 
Björk. 
- Vi ska stötta och hjälpa eleven i 
boendet till ett så självständigt liv 
som möjligt efter det att de tagit 
examen.

LÅG PERSONALOMSÄTTNING
Drygt 30 medarbetare är 
anställda på de olika boenden. 
Hur många anställda som finns 
på boendena varierar beroende 
på vilka färdigheter eleven har 
samt hur många de bor på varje 
elevboende. 
Och personalen trivs. 
- Det är en bra arbetsgrupp och 
medarbetarna har någon form av 
utbildning i människovårdande 
yrken. Det är viktigt när 
man arbetar med personer i 
beroendeställning.
Boendepersonalen är erfaren och 
många har arbetat där i många år. 
Personalomsättningen är låg. 
- Jag har jobbat på boenden sedan 
1979, berättar Agneta Sköld 
Bonnevier.

VILL BLI KOCK
Jannis trivs på boendet på 
Blomkransen. Han känner Agneta 
och den övriga boendepersonalen.
Han gillar att baka och laga mat. 
Morotssoppa exempelvis, tycker 
han om att laga.
När Jannis kommer hem till 
Stockholm gör han gärna grekisk 
baklava tillsammans med familjen. 
Det är hans mamma som fått 
honom intresserad av matlagning 
och bakning. Målet är klart!
- Jag vill bli kock, säger Jannis med 
ett leende.
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FÖRBEREDER FÖR 

VUXENLIVET

* Under pandemin ansvarar boendepersonalen 
för alla kökssysslor.



Jag trivs bra här!
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JANNIS
Programmet för

Hotell, restaurang och varuhantering
Höghammargymnasiet

Testa själv!
När du gör praktik på 

Höghammargymnasiet 
finns möjlighet att 

testa boendet!
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Han kom ensam från Afghanistan 
till Sverige för fem år sedan. 
Det var tufft då, tycker 21-åriga 
Hamed Burhani. 
Idag pluggar han naturvetenskaps-
programmet på Staffangymnasiet. 
Det tackar han IM för. 
När Hamed kom till Sverige blev 
det grundskola i 1,5 år. Han 
pluggade på Bergviksskolan. Det 
var självklart inte helt enkelt.
- Allt var nytt för mig.
Men Hamed hade ett mål: Han 
ville plugga på ett nationellt 
gymnasieprogram. 
- Jag sökte nationellt program 
genom grundskolan första året, 
men kom inte in. Jag behövde mer 
kunskaper i svenska och engelska. 

IM GAV MÖJLIGHETEN
Då fick han rådet att plugga 
på IM, som ger möjligheten 
att läsa in behörigheten för ett 
högskoleförberedande program 
eller yrkesprogram. 
Hamed tog chansen och det har 
han inte ångrat. 
- Jag pluggade ett år till på IM-
programmet. Jag har fått mycket 
hjälp av lärarna på IM och satsade 
mycket på grammatiken både på 
svenska och engelska.  
- Jag klarade svenskan och 
engelskan så att jag gjorde ett nytt 
försök att söka och då kom jag in. 
- Det var IM som gjorde att jag 
klarade språket.
Det blev naturvetenskaps-

programmet för Hamed. Det var 
svårt i början. I dag går det bra. 
Att det blev natur beror på att 
Hamed tycker att det är brett 
program som ger honom olika 
möjligheter i framtiden. Han 
har lite olika funderingar om 
framtiden. Hamed är intresserad 
av psykologi bland annat. 
- Utan IM hade jag inte kommit så 
här långt. 

SPRÅKET ÄR NYCKELN
Om Hamed ska ge något råd till 
osäkra ungdomar som känner 
att de behöver lite mer tid för att 
komma in på gymnasiet så säger 
Hamed: Gå IM först. 
- Språket är nyckeln! Om man 

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

IM gav oss chansenIM gav oss chansen

• Individuellt alternativ
• Programinriktat val
• Språkintroduktion
• Yrkesintroduktion

NU PLUGGAR VI PÅ GYMNASIET!NU PLUGGAR VI PÅ GYMNASIET!
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behärskar språket så kommer man in i 
samhället och hamnar inte utanför.

Det vet även Sunatcha Sachan som kom från 
Thailand till Sverige den sista november 2018. 
- Jag förstod ingenting och kunde inte ens säga 
hejdå!
Hon tycker fortfarande att svenska språket är 
svårt och framför allt talet. Skriva går bättre. 
Sunatcha studerade IM i 1,5 år och det är hon 
väldigt glad över. Sunatcha och Hamed gick 
språkintroduktion, vilket är ett av flera IM-
program. 
För Sunatcha som är 19 år var det viktigt att 
komma in på gymnasiet nu, eftersom gränsen 
för att börja på ungdomsgymnasium är 20 år. 
Hon ville väldigt gärna plugga med ungdomar. 
- Jag kämpade mycket, konstaterar Sunatcha.
Hon fick mycket hjälp och stöd, och det har gett 
resultat. I dag studerar Sunatcha första året på 
Teknikprogrammet på Staffangymnasiet.

Han kom som barn från Marocko 2014. I dag 
har Aiman Chaabi fyllt 15 år.
De första åren gick han i skolan i Hudiksvall och 
sedan i Harmånger. Sedan började Aiman på 
högstadiet och då blev studierna svårare och 
efter två år kände han att han måste få mer tid 
och mer stöd för att klara av grundskolan och 
sedan söka gymnasiet. 
- Jag ville det själv, berättar Aiman. 
Och det har han inte ångrat.
 
Det är att skriva och stava som känns lite svårt 
för honom. Att prata går hur bra som helst. Nu 
går han IM-programmet i Bergsjö och pluggar 
just nu mycket matematik och svenska; annars 
läser han alla grundskoleämnen. 
- Om du inte förstår får du mer tid och hjälp 
när du behöver det, berättar Aiman. 

VILL PLUGGA VIDARE OCH BLI KOCK
Aiman ser IM som en möjlighet att nå sina mål; 
att plugga vidare. 
- Alla lärare är jättesnälla och ger oss mer tid så 
att vi ska förstå allt.
Han trivs verkligen på IM i Bergsjö och är glad 
att han tog chansen att börja där.

Nu jobbar Aiman för att bli godkänd så att han 
kan söka in på nationellt gymnasieprogram. 
Aiman gillar att laga mat och vill bli kock. 
- Marockansk mat kräver så mycket kryddor, 
konstaterar han och prisar det svenska köket. 

AIMAN
Introduktionsprogrammet

IM Nordanstig

Mer tid och hjälp när du behöver det!

PÅ GOD VÄG MOT GYMNASIET

SUNATCHA & HAMED
Tidigare IM-elever som idag läser

Teknik och Naturvetenskapsprogrammet
Staffangymnasiet
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- Vi har bra lärare som gör allt och lite till 
för oss.
Det säger Noura Ben Aissa som går sista 
året på International Baccalaureate.
Hennes skolkamrater Emma Palm i 
tvåan och Akrem Nurhussen håller med. 
På IB-programmet sker en stor del av 
undervisningen på engelska. 
- Man lär sig de nya kursorden allt 
eftersom, förklarar Emma.
Idag har ingen av dem några problem att 
hänga med.

PLUGGA UTOMLANDS
Efter avslutad utbildning har eleverna 
dels en fullständig gymnasieutbildning, 
dels internationell studentexamen.
- Jag vill plugga utomlands och då var 
det här den lättaste vägen att kunna 
göra det, eftersom jag inte behöver 
komplettera betyg och ämnen inför 
studierna utomlands, säger Emma. 
Det vill också Akrem. Han sökte IB, 
eftersom han hört så mycket gott 
om utbildningen. Han kombinerar 
också sina studier med att studera på 
fotbollsgymnasiet. Han tränar i dag tre 
pass på morgonen och ett pass efter 
skolan under en vanlig vecka. 

TA SABBATSÅR ELLER PLUGGA
Akrem har funderingar på att ta ett 
sabbatsår innan högre studier, men han 
är inte riktigt säker.
Noura som också pluggar tredje året 
har blandade känslor kring vad som ska 
vänta henne efter skolan.
- Det känns lite tråkigt att det är sista 
året.
Noura kommer under året att fundera 
på vad hon vill göra efter gymnasiet, 
men plugga vill hon.

BRA STUDIETEKNIK
IB har så många förtjänster känner 
Noura, Emma och Akrem. Det finns 
en fin sammanhållning på IB. Man gör 
mycket tillsammans och det är verkligen 
bra att man har möjligheten att träna på 
sin engelska, eftersom undervisningen 
sker på engelska. 
De lär sig också studieteknik på ett sätt 
som de vet att de kommer att ha nytta 
av när de ska plugga vidare. Bättre 
studieteknik ger dem också fritid. 
Så IB handlar inte enbart om att plugga!

EN INTERNATIONELL
STUDENTEXAMEN
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AKREM, EMMA & NOURA
International Baccalaureate

Torsbergsgymnasiet

Det är lärarna 
som gör det! 
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Att plugga vid Riksidrottsgymna-
siet vid Höghammargymnasiet i 
Bollnäs är absolut det bästa som 
hänt Julius Lindqvist.
Julius kommer från Piteå och 
studerar nu fjärde året på pro-
grammet hälsa - vård- och omsorg 
samtidigt som han ägnar sig åt sin 
favoritgren i friidrott, nämligen 
800 meter. Han springer även 200  
och 100 meter. 
- Det är spännande och kul på 
skolan och jag får bra möjligheter 
att träna. 
Åren på Riksidrottsgymnasiet har 
gett Julius stora möjligheter att 
också tävla.   

ERKÄNDA TRÄNARE
Riks- och friidrottsgymnasierna 
har internationellt erkända träna-
re. Magnus Olsson är förbunds-
kapten för svensk parafriidrott, 
Per Jonsson är paralympier och 
världsmästare och tränare idag 
och Eva Sundqvist är frididrottsko-
ordinator Special Olympics. Alla är 
tidigare friidrottare och Per tävlar 
fortfarande.  

VILL TILL LANDSLAGET
Det betyder mycket för Julius att 
träna och givetvis tävla. Åren på 
Riksidrottsgymnasiet har gett 
honom stora möjligheter att också 
tävla både inom och utomlands. 

- Mitt mål är att komma med i 
landslaget. 
Hans tränare Eva Sundqvist vittnar 
om en ambitiös kille som vet vad 
han vill. 
- Han är väldigt motiverad och när 
han är hemma på helgerna tränar 
han med sin klubb. Det gör inte 
alla. 
Om Julius fick bestämma skulle 
han ha träning på schemat alla 
dagar. Idag blir det fem dagar i 
veckan. 

FIN SKOLA
Julius gillar sitt gymnasium.
- Det är en riktigt fin skola. 
Möjligheten att träna är goda i 

SKOLASKOLA
& & ELITIDROTTELITIDROTT

JULIUS
RIG Parasport
Programmet för 
Hälsa, vård och omsorg
Höghammargymnasiet



 Jag är mer 
koncentrerad 

på lektionerna 
då jag har 

tränat!
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CORNELIA
NIU Friidrott / Ekonomiprogrammet

Torsbergsgymnasiet

DIN FAVORITIDROTT
Som elev hos oss kan du 
kombinera våra gymnasie-
program med en satsning på 
din favoritidrott. Våra idrotts-
utbildningar leds av mycket 
kvalificerade idrottslärare och 
instruktörer för bästa kvalitet.

ANSÖKAN
Idrottsprofilerna väljer du nu i 
samband med ditt val av skola. 
RIG och NIU ansöker du under 
höstterminen innan du gör ditt 
gymnasieval. 

SKOLFORM/IDROTT
Våra idrottsutbildningar kan 
kombineras med gymnasie- 
eller gymnasiesärskolestudier 
enligt följande:

Gy Gysär
RIG Parafriidrott x x
NIU Bandy x
NIU Bordtennis x
NIU Handboll x
NIU Friidrott x
Idrottsprofil Fotboll x x
Idrottsprofil Friidrott x
Idrottsprofil Innebandy x x
Idrottsprofil Ishockey x
Idrottsprofil Motion x

SKOLASKOLA
& & ELITIDROTTELITIDROTT

FRÅGOR?
Kontakta din studie- och 
yrkesvägledare för mer 

information eller läs mer 
om respektive idrott på 

skolornas hemsidor!

Höghammarhallen som dess-
utom är anpassad för personer 
med funktionsvariation. 

FULL FART I HALLEN
Cornelia Norell tränar också 
ofta och i Höghammarhallen. 
Hon studerar första året på 
ekonomiprogrammet på 
Torsbergsgymnasiet. Cornelia 
är sprint och springer 200 
och 100 meter. Genom NIU 
(idrottsgymnasiet) kombinerar 
hon sina studier med löpning. 
Hon tränar tre dagar i veckan 
på morgonen och en dag efter 
skolan och kanske med sin 
klubb också…

- Jag vill satsa och känner att 
jag genom NIU kommer att 
utvecklas mer. 
- Jag vill komma så långt som 
möjligt!

VILL PLUGGA VIDARE
Cornelia känner att hon mår 
bättre då hon tränar. 
- Jag är mer koncentrerad på 
lektionerna då jag har tränat. 
Ekonomiprogrammet passar 
Cornelia. 
- Jag är mest intresserad av so-
ämnen och juridiken och vill gå 
högskola.
- Jag kanske blir polis. Just nu 
känns det så. 



-Det har alltid funnits att jag ska 
plugga vård. 
Det säger Maja Pernu som 
studerar första året på vård- och 
omsorg på Staffangymnasiet. 
För Maja blev det mer påtagligt 
när hennes föräldrar blev allvarligt 
sjuka och vårdades på sjukhus. 
Idag är de återställda.
Nu har hon tre år framför sig. 
-Det känns väldigt spännande att 
få lära sig nya saker, säger Maja. 
Idag är allt nytt. Maja är 
förväntansfull och gillar att få 
mer kunskap om exempelvis 
medicinens historia; hur gick 
det till när det första vaccinet 
uppfanns, vad har det inneburit 
etc.
- Jag är öppen för det nya. 

VILL PLUGGA VIDARE
Redan nu vet Maja att hon vill 
plugga vidare inom något inom 
vård. Vad vet hon inte riktigt idag. 
Hon är intresserad av psykologi 
eller varför inte till läkare. 
Idag vill hon lära sig allt hon 
kan på Vård- och omsorgs-
programmet. Sedan får hon se. 

- Men jag vet att jag vill hjälpa barn 
och äldre. 

TEORI OCH PRAKTIK
Det känns väldigt bra att de 
teoretiska studierna i ämnen 
som hälsopedagogik, etik och 
människans livsvillkor och vård- 
och omsorgsarbete varvas med 
praktik. Det ser Maja fram emot. 
Den första praktiken sker inom 
äldreomsorgen. Det känns bra, 
tycker Maja. 

KÄNNA EFTER
Hon kan verkligen rekommendera 
Vård- och omsorgsprogrammet. 
Efter tre år är du färdigutbildad 
undersköterska och kan börja 
jobba och det finns också 
möjligheter att plugga vidare med 
lite kompletteringar. 
- Man ska absolut känna efter vad 
man själv vill och vad som känns 
rätt när man väljer till gymnasiet.
Det har Maja gjort. Nu siktar hon 
in sig på att plugga de tre åren på 
Vård- och omsorgsprogrammet på 
Staffangymnasiet.

Känn efter vad
just du vill!

MAJA PERNU
Vård- och omsorgsprogrammet

Staffangymnasiet

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE YRKESPROGRAM?
Med rätt individuellt val kan du göra din yrkes-
utbildning till högskoleförberedande!
Kontakta din närmaste studie- och yrkesväg-
ledare för mer information om individuellt val.

?!
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Testa själv!
Var elev för en dag och 
häng med ett program 
och bekanta dig med 

skolan!

GYMNASIET &GYMNASIET &
FRAMTIDENFRAMTIDEN
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Kontakta din 
studie- och yrkes-

vägledare om du har 
frågor om lärlings-

upplägget!

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Eleverna går i en lärlingsklass
och har alla sina gymnasie-
gemensamma kurser tillsammans
på sin antagningsort/skola. 
Individuella valpaket skapas för 
respektive program. 

Lärlingselever som läser
yrkeskurser på motsatt skola
får busskort för att ta sig mellan
utbildningsorterna.

EXEMPEL RL-LÄRLING ÅR 1
Grundutbildning två dagar i
veckan på Restaurang- och
livsmedelsprogrammet på
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.
Övriga tre dagar tillbringar du på
din gymnasieskola (Staffan-
gymnasiet i Söderhamn eller 
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs) och 
har dina gymnasiegemensamma 
ämnen exempelvis matematik, 
svenska, engelska och idrott.

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

STAFFANGYMNASIET ELLER TORSBERGSGYMNASIET?

YRKESUTBILDA DIG MED LÄRLINGSUPPLÄGG!
Flertalet av våra yrkesprogram på 
Staffangymnasiet och Torsbergs-
gymnasiet kan du läsa som 
lärling. Genomför minst halva 
din utbildning på en eller flera 
arbetsplatser. Du får samma 
kunskaper som om du skulle 
läst yrkesprogrammet i skolan. 
Lärlingsutbildningen innebär 
alltså inte att du går en annan 
utbildning, du lär dig helt
enkelt i en annan miljö och på ett

annat sätt. På skolan läser du de
gymnasiegemensamma ämnena
och vissa delar av yrkesämnena
som du behöver i ditt yrke.

ATT VARA LÄRLING
Genom att vara lärling får du
möjlighet att lära dig ett yrke
genom att kombinera arbete
på en arbetsplats med studier
i skolan. Den största skillnaden
mellan en lärlingsutbildning

och annan yrkesutbildning i
gymnasieskolan är att du är en del
av ett arbetslag på en arbetsplats.
Du får verkligen en chans att
testa arbetslivet! Din yrkeslärare
har nära kontakt med dig och
din handledare på arbetsplatsen.
Tillsammans utformar vi din
utbildning på bästa sätt. Under din
studietid har du en fot i arbetslivet
och en i skolan, vilket gör dig redo
för arbetslivet!

• När du läser GLA är du anställd 
och har en arbetsgivare som 
satsar på dig. Arbetsplatsen är 
en del av skolan.  

• Några utvalda yrkesprogram har 
möjlighet till GLA. Kolla med SYV.  

• Du har stor chans att få ett bra 
jobb direkt efter gymnasiet eller 
plugga vidare på högskolan 
om du valt kurser för rätt 
behörighet. 

• Du får din första anställning 
på ditt CV och du får lön 
under tiden du utbildar dig. 
Du får redan nu jobba inom 
ett yrke som intresserar dig. 
Arbetsgivaren satsar på dig och 
din utbildning!

Mer information hittar du på 
gymnasielarling.se x hufb.se/gla

GLA VAD ÄR GYMNASIAL 
LÄRLINGSANSTÄLLNING?



VAD ÄR GYMNASIAL 
LÄRLINGSANSTÄLLNING?

Samma utbildning
I EN ANNAN MILJÖ

LÄRLING
Mindre tid på skolan och

MER TID PÅ ARBETSPLATSEN
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- Jag funderade först på natur, 
men ändrade mig och det blev 
i stället Vård- och omsorgs-
programmet.
Jag ville gå något praktiskt 
och eftersom programmet 
inte finns i Edsbyn blev det 
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. 
Mina Levin är 20 år och hon 
gick ut gymnasiet 2019 som 
färdigutbildad undersköterska. 
Sedan dess har hon haft arbete.

SKAFFA SIG ERFARENHET
Mina gör nu allt för att skaffa sig 
så mycket erfarenhet som möjligt 
inom olika områden där man kan 
arbeta som undersköterska. 
Hon har arbetat inom 
äldreomsorgen, på sjukhus 

och just nu jobbar hon inom 
laboratoriemedicin på Bollnäs 
sjukhus. Något som Mina trivs 
superbra med!

HÄRLIGT MED PRAKTIK
Mina lovordar Vård- och omsorgs-
programmet; lärarna, kompisarna 
och sist men inte minst praktiken. 
Första året praktiserade hon 
inom äldreomsorgen och på 
Gyllengården i Edsbyn, där hon 
kommer ifrån. Andra året blev 
det psykiatri och Aktivitetshuset i 
Bollnäs och tredje och sista året 
fick hon möjlighet att genom 
Erasmusprogrammet praktisera 
utomlands på ett sjukhus i tyska 
Göpping. Det var en fantastisk 
upplevelse, berättar Mina. 

- Jag använde kroppsspråk och 
engelska och det fungerade. 

VILL STUDERA
Mina har haft arbete hela tiden 
sedan hon gick ut gymnasiet. Det 
tackar hon sin breda utbildning 
för. 
- Jag känner att jag vill plugga 
vidare nu. Jag vill bli läkare. Det 
vet jag i dag. Det är svårt att veta 
vad man vill när man är 16 år. 
Kommer jag inte in i Sverige så 
finns det möjligheter att plugga 
inom hela EU.
Mina beskriver sig själv som 
målinriktad. Just nu jobbar hon. 
Sedan funderar hon på att plugga 
så kallat basår innan hon söker in 
på läkarutbildningen. 

Plugg eller jobbPlugg eller jobb
EFTER GYMNASIET?EFTER GYMNASIET?
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FRAMTIDSYRKEN
När Arbetsförmedlingen listar heta framtids-
yrken kan vi lätt para ihop dem med våra 
yrkesprogram som vi erbjuder på våra skolor. 
Några exempel:
• Buss- och lastbilsförare
• Elektriker
• Kockar
• Träarbetare
• Undersköterskor
Hela listan hittar du på arbetsformedlingen.se 
eller en googling bort. 

Linn Ulander hejar glatt när en av hennes 
tidigare lärare går förbi. Idag jobbar hon 
i skolans cafeteria där hon serverar både 
elever och personal från Torsbergsgymnasiet 
och Höghammargymnasiet. Hon trivs bra 
här, precis som hon gjorde som elev, då hon 
pluggade programmet för Hälsa, vård och 
omsorg, en trappa upp. En utbildning som 
verkligen lyfte henne. Linn kombinerade sina 
studer med Idrottsgymnasiet, vilket också 
utvecklade henne till en bättre människa. Ett 
bevis på det var när hon erhöll Idrottsskölden 
i samband med studentavslutningen - som 
bekräftade både hennes idrottsprestationer 
och sin förmåga att bemöta människor i olika 
situationer.

BEMÖTANDE OCH SERVICE
Här på jobbet träffar Linn massvis med olika 
människor och får verkligen använda sitt goda 
bemötade och sin serviceförmåga, något som 
inte var helt självklart när hon flyttade från 
Avesta till Bollnäs och Höghammargymnasiet.
- Det var ett stort steg och jag var blyg och 
försiktig i början. Men nu tar jag för mig mycket 
mer, säger Linn innan hon hjälper nästa kund.

LINN
Tidigare elev

Höghammargymnasiet

LINN TRIVS PÅ
JOBBET!

- Jag vill testa mycket och jag vågar mer nu. 
Hemma finns alltid kvar. 
Men hon ångrar absolut inte åren på vård- och 
omsorgsprogrammet. 
- Vi hade så bra lärare med egna erfarenheter 
från vården!

Vi hade så 
bra lärare 
med egna 

erfarenheter
från vården!

MINA
Tidigare elev

Torsbergsgymnasiet
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Det rustas för fullt i lokalerna 
för Fordons- och transport-
programmet på Torsberg. 
Hälsinglands Utbildningsförbund 
har inlett samarbete med Volvo 
Cars och Bilbolaget för att de nya 
lokalerna ska vara i toppklass. 
Vid årsskiftet står de nya lokalerna 
klara och det gläder Ola Neimert, 
samordnare för Fordon- och 
transportprogrammet. 12 miljoner 
kronor har förbundet satsat. 
- Det blir helrenoverade lokaler, 
helt ändamålsenliga och efter 
dagens behov och möblerat som 
en riktig bilverkstad.   
Upprustningen av lokalerna är 
efterlängtad.
- Det är en rejäl satsning som 
förbundet gör, säger Ola Neimert.
Det är i stort sett bara de gamla 
ytterväggarna och taket som 
kommer stå kvar. Till och med 

golvet byts ut. Avloppsledningar 
dras om, ny el och belysning, nytt 
ventilationssystem, alla ytskikt 
renoveras, nya omklädningsrum 
och ett helt nytt klassrum. Till allt 
detta monteras nya billyftar också. 
Samarbetet innebär även 
satsningar på utbildning av 
lärare i det senaste, studiebesök 
för elever, tillgång till Volvos 
datasystem och verkstadsbil, en 
V60, att arbeta med. 

SATSNING PÅ TEKNIKHUSET
Förbundschef Thomas Winqvist 
gläds åt att Fordons- och 

transportprogrammet nu har nya 
lokaler. Det innebär att det blivit 
en rejäl renovering av Teknikhuset 
på Torsbergsgymnasiet. Industri- 
och byggprogrammen har sedan 
tidigare genomgått ombyggnader. 

TREPARTSSAMARBETE
- Det är ett trepartssamarbete 
mellan Hälsinglands 
Utbildningsförbund, Volvo 
Cars och Bilbolaget, säger Ove 
Hedlund, service- och marknads-
chef för Bilbolaget i Hälsingland.
Ove Hedlund ser det väldigt 
positivt. Genom samarbetet 
kan man säkerställa att 
eleverna lär sig det senaste och 
arbetsmöjligheterna är goda. 
Ola Neimert och hans kollegor är 
nu beredda att ta emot nya elever.
- Det här blir kul för tjejerna och 
killarna!

Fordonseleverna fårFordonseleverna får
nya lokaler i absolutnya lokaler i absolut

TOPPKLASS!TOPPKLASS!
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Elevhälsan är en viktig resurs inom 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 
Till elevhälsan kan du vända dig om det är 
något du vill diskutera närmare eller få råd 
kring. Din mentor eller lärare kan också 
vända sig till elevhälsan och lyfta frågor 
kring elever. Är du förälder är du också 
välkommen att ta kontakt.

TRIVAS I SKOLAN
Elevhälsoteamet består av flera olika yrkes-
grupper; kurator, skolsköterska, studie- 
och yrkesvägledare, specialpedagog bland 
andra. Teamet kan också slussa vidare till 
skolläkare och skolpsykolog. 
Elevhälsans absolut viktigaste uppdrag är 
att arbeta för elevens bästa, att eleverna 
ska känna sig sedda och trygga i skolan så 
att man kan tillägna sig undervisningen på 
bästa sätt.

ARBETA FÖREBYGGADE
Elevhälsan vid våra skolor arbetar före-
byggande och vill vara ett stöd för eleverna 
under de viktiga gymnasieåren.
Studie- och yrkesvägledarna kan ge dig 
information och råd kring olika val till 
studier och yrkesval. Kuratorn kan ge 
dig stöd i personliga angelägenheter, 
skoltrötthet etc. Nedstämdhet är också 
något naturligt, vilket man kanske 
glömmer. Allt är inte alltid glatt och enkelt 
här i livet. Skolsköterskan erbjuder samtal 
och rådgivning. En annan viktig funktion är 
specialpedagogen som kan vara ett stöd 
vad gäller studieteknik, hur du ska lägga 
upp dina studier. 
I tätt samarbete med dina lärare och övrig 
personal jobbar vi stenhårt för att dina 
möjligheter att klara studierna ska bli de 
bästa tänkbara. Vi ses på skolan! 

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

hoghammar.se x staffangymnasiet.se x torsbergsgymnasiet.se

Ditt välmående är vår 
VIKTIGASTE UPPGIFT!

Något att tänka på inför
gymnasievalet!
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MÅNGA DÖRRAR TILL FRAMTIDEN
Här på Staffangymnasiet finns 
engagerade och välutbildade 
lärare som har dig som elev i 
fokus. Vi erbjuder dig en mentor 
som har just ditt bästa som 
uppgift; bland annat att du trivs, 
att du följer studieplanen och 
når dina mål. För att studera 
framgångsrikt behöver du må bra! 

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

Här finns så väl högskole-
förberedande program som 
yrkesprogram där vi även erbjuder 
lärlingsupplägg på de flesta 
yrkesprogrammen. 
Vi jobbar mycket med 
entreprenörskap och är du nyfiken 
på UF (Ung Företagsamhet) har du 
hamnat helt rätt!
Som idrottare kan du kombinera 
dina studier med våra högklassiga 
idrottsutbildningar. 
Vi håller många dörrar öppna till 
din framtid!

Läs mer på staffangymnasiet.se

STAFFANGYMNASIETSTAFFANGYMNASIET

Studie- och yrkesvägledare
Maha Persson

maha.persson@hufb.se
010-454 12 85 / 070-241 93 86

Högskoleförberedande + IM

SÖDERHAMNSÖDERHAMN
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Ekonomiprogrammet
Ekonomi , Juridik
Förbered dig inför framtiden med bland annat 
företagsekonomi, juridik och entreprenörskap.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

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

VISSTE DU ATT...
Med rätt individuellt val 
kan du göra din yrkes-
utbildning till högskole-

förberedande!

YRKESPROGRAM

INTRODUKTIONSPROGRAM

Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
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STUDIER & GOTT KAMRATSKAP!
På Torsbergsgymnasiet träffar 
du engagerade och välutbildade 
lärare som har dig som elev i 
fokus. Gymnasiet erbjuder dig en
mentor som har just ditt bästa 
som uppgift; att du trivs, att du 
följer studieplanen och når dina
mål bland annat.
Här skapar vi förutsättningar för 
framgångsrika studier och för att 
utveckla ett gott kamratskap!

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

Det moderna biblioteket är en 
naturlig träffpunkt på skolan. Där 
finns goda möjligheter till både 
studier och häng eller varför inte 
låna och läsa böcker, tidskrifter 
med mera.
Vårt café är öppet för både dig och 
personalen på skolan och är ett 
perfekt ställe att umgås på
mellan lektionerna.
Som idrottare kan du kombinera 
dina studier med våra högklassiga 
elitidrottsutbildningar.

Läs mer på torsbergsgymnasiet.se

TORSBERGSGYMNASIETTORSBERGSGYMNASIET

Studie- och yrkesvägledare 
Björn Arfvelin

bjorn.arfvelin@hufb.se
010-454 10 92 / 073-460 29 83

ES, HT, HA, HV, IB, IM, RL

B O L L N Ä SB O L L N Ä S
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Ekonomiprogrammet
Juridik
Förbered dig inför framtiden med bland annat 
företagsekonomi och entreprenörskap.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

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

VISSTE DU ATT...
Med rätt individuellt val 
kan du göra din yrkes-
utbildning till högskole-

förberedande!

YRKESPROGRAM

INTRODUKTIONSPROGRAM
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KUNSKAP & TRYGGHET
Din kunskapsutveckling står 
i centrum och varje elev har 
en individuell studieplan. Ett 
specialpedagogiskt perspektiv 
genomsyrar vår verksamhet där 
erfarna lärare och assistenter
möjliggör elevernas optimala 
utveckling till kompetenta och 
självständiga människor.
Vår ambition är att du ska känna 
dig trygg och ha roligt under 
din tid på skolan. Vi har ett 
hälsofrämjande förhållningssätt 
där fysisk och mental hälsa 
prioriteras.

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

Gillar du idrott och vill röra på 
dig? Ansök om utbildningsplats 
vid Idrottsgymnasiet med 
undervisning i en anpassad 
idrottshall tillsammans med 
välutbildad personal.

STUDIEBESÖK/PRAKTIK
Kom gärna och gör studiebesök/
praktik hos oss under en period 
för att bekanta dig med våra
lärare och lokaler! 

Carina Hådell  010-454 11 44
Ulf Sundkvist  010-454 11 43

Läs mer på hoghammar.se

HÖGHAMMARGYMNASIETHÖGHAMMARGYMNASIET

Studie- och yrkesvägledare 
Jörgen Ericsson

jorgen.ericsson@hufb.se
010-454 11 39 / 070-205 68 07

Nationella program

B O L L N Ä SB O L L N Ä S
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Hantverk och produktion
Tillsammans utvecklar vi dina kunskaper inom 
hantverkens och industrins olika yrkesområden 
och arbetsmiljöer. Här får du förståelse för 
produktionsprocessen, från idé till färdig produkt. 
Vi håller till i samma välutrustade och 
uppgraderade lokaler som Torsbergsgymnasiets 
Industritekniska program.

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

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

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

Estetisk verksamhet
Förmedla tankar, idéer och känslor med olika 
estetiska uttrycksformer som till exempel musik, 
teater, bild.

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

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

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

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

NATIONELLA PROGRAM

Studie- och yrkesvägledare
Sofia Asp
sofia.asp-sjolander@hufb.se
010-454 11 38 / 070-190 07 29
Individuella + Skog, mark och djur

INDIVIDUELLA PROGRAM

De nationella programmen förbereder dig för att jobba inom olika yrkesområden. Vi har bred 
yrkeskunskap blandat med rätt pedagogisk kunskap och modern utrustning som motsvarar dagens 
arbetsplatser. Hos oss får du jobba på den nivå som krävs för att stå på egna ben i ditt kommande yrkesliv.

På de individuella programmen 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! 

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

ÄNNU LÄNGRE FRAM...
Vi strävar efter att du 

som elev har en ordnad 
livssituation med arbete/
sysselsättning i din hem-
kommun efter avslutad 

utbildning

GYMNASIESÄRSKOLANS PROGRAM



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

GYMNASIESKOLAN
Under hösten håller vi DIGITALA ÖPPET HUS 
för Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet. 
Håll utkik efter tid och datum på våra 
hemsidor och sociala medier.

Sista ansökningsdag: 12 februari
Ändringsvalet öppnar vecka 16 

GYMNASIESÄRSKOLAN
När du gör studiebesök/praktik på 
Höghammargymnasiet finns även den fina 
möjligheten att testa att bo här. När du ändå 
är här på besök - testa ett träningspass med 
Idrottsgymnasiet också - allt för att du ska 
känna dig trygg med helheten vi erbjuder!

Sista ansökningsdag: 31 mars

VEM VET MEST?
Rådfråga din studie- och yrkes-
vägledare, dina föräldrar eller 
dina nuvarande lärare om 
gymnasievalet och framtiden - 
de känner dig bäst - näst efter 
dig själv. Du vet bäst!
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BESÖK OSS
Kom och hälsa på 
och skapa din egen 
bild av våra skolor.
Kontakta din studie- 
och yrkesvägledare 
eller läs på våra 
hemsidor om 
hur och när vi tar 
emot besök. Vi 
anpassar oss efter 
rådande situation 
och försöker att 
undvika eventuell 
smittspridning.
Vi ses!



POSTADRESS
Hälsinglands 
Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

BESÖKSADRESS
Kulturhuset

Collinigatan 12
821 43 Bollnäs

MER INFORMATION 
OM VÅRA SKOLOR OCH UTBILDNINGAR:

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

Hoppas att våra 
elever inspirerat dig 
inför ditt kommande 

gymnasieval!
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