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Våra lärare är kompetenta,
legitimerade 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 högre studier.
Du väljer!

I det här magasinet kan du läsa
om vad våra nuvarande och
tidigare elever berättar om våra
utbildningar och deras egna
framtidsplaner. Digital utgåva
hittar du på hufb.se/nästanivå

GYMNASIESKOLA
Högskoleförberedande program
Yrkesprogram
Introduktionsprogram
Läs mer på sidorna 14 och 16
GYMNASIESÄRSKOLA
Nationella program
Individuellt program
Läs mer på sida 18
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Studie- och yrkesvägledning
Anläggningsfordon NYHET!
Glada och lärorika dagar
Frisör, barberare och stylist NYHET!
Fördelar med en vårdutbildning
Djurvård/hund NYHET!

11
12
13
14
16
18

Gymnasial lärlingsanställning
Jobb och högre studier
Ung Företagsamhet
Staffangymnasiet
Torsbergsgymnasiet
Höghammargymnasiet

VISSTE DU ATT...
Med rätt individuellt val
kan du göra din yrkesutbildning till högskoleförberedande!

HUR TÄNKER DU INFÖR

FRAMTIDEN?

Plugga vidare? Behörighet?
Yrkesprogram? APL?
Frågorna kan vara oändliga inför
gymnasievalet, eller kanske du
redan vet vilken skola och vilket
program du ska välja? Eller vet du
vilken skola och inte vilket program,
Anders Englund
anders.englund@hufb.se
010-454 12 91 / 072-228 25 83
Yrkesprogram + IM
Maha Persson
maha.persson@hufb.se
010-454 12 85 / 070-241 93 86
Högskoleförberedande + IM

eller kanske tvärtom?
För att reda ut eventuella frågetecken om dina kommande år
finns det riktiga superhjältar inom
området. De kallas studie- och
yrkesvägledare - kort och gott SYV.
Om du har varit i kontakt med din
Inger Abrahamsson
inger.abrahamsson@hufb.se
010-454 13 29 / 072-502 92 74
BF, BA, EK, FT, IN, SA, VO
Sofia Sjölander Asp
sofia.asp-sjolander@hufb.se
010-454 10 92 / 073-460 29 83
ES, HT, HA, HV, IB, IM, RL
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SYV på din högstadieskola har du
kommit en bra bit på vägen inför
gymnasievalet!
Och vet du? På våra skolor har vi
erfarna SYV:ar som vägleder dig,
beroende på vad just du vill göra
efter gymnasiet. Varmt välkomna!
Jörgen Ericsson
jorgen.ericsson@hufb.se
010-454 11 39 / 070-205 68 07
Nationella program
Jonny Bodin
jonny.bodin@hufb.se
010-454 11 38 / 070-190 07 29
Individuella programmet
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Vi startar inriktningen
ANLÄGGNINGSFORDON
på Staffangymnasiet i
Söderhamn!

Bygg- och anläggningsprogrammet

ANLÄGGNINGSFORDON
Redan under gymnasiet
startade Oskar Olsson sitt
företag Oskar Olsson Bygg och
Entreprenad AB. 2014 då han
hade avslutat utbildningen på
Torsbergsgymnasiets byggprogram
drog han på riktigt i gång företaget.
Men det är inte enbart snickare och
byggare Oskar arbetar med. Allt
mer har han kommit att ägna sig åt
att jobba som anläggningsförare; en
utbildning som till hösten startar på
Staffangymnasiet.
- Det är oerhört varierande och
roligt!

ECR 58D, Volvo EC 220E samt Volvo
L70H.
Jobbet är omväxlande. En dag är
inte den andra lik. Det kan vara lite
snickarjobb, grävningsjobb, gjutning
och snöröjning.
Det är mångfalden som gör att
Oskar trivs så bra. Han gillar
variationen.
- Efter skolan har jag allt mer glidit
över till anläggning.
Att utbildningen nu startar
välkomnas av Oskar. Den behövs,
tycker han. Det finns mycket att
jobba med inom branschen.

MÅNGA MASKINER
Oskar har en maskinpark med grävmaskiner och lastmaskiner; Volvo

ÄR SIN EGEN
Ända sedan gymnasietiden har
Oskar och hans företag haft jobb.
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Han har en anställd och om det
hopar sig för mycket med jobb lejer
han in en kollega.
Oskar gillar att vara sin egen.
- Jag tycker det känns skönt. Man
har frihet och kan bestämma hur
och när jobbet ska göras, men man
måste också ha disciplin. Livet kan
bli oregelbundet. Jobbet styr.
ROLIGA JOBB
Om man är intresserad av maskiner
och att köra ska man absolut söka
den nya utbildningen, tycker Oskar.
- Det är för det mesta jäkligt roliga
jobb.
- Och som det byggs idag så finns
det verkligen jobb!

Glada och lärorika dagar på

- Efter nian ville jag göra något roligt
och samtidigt läsa ett program som
är högskoleförberedande.
Det berättar Tove Tranfelt Jonsson
från Viksjöfors som pluggar andra
året på Estetiska programmet på
Torsbergsgymnasiet.
Tove satsar på sången och har dans
som tillval.
- Det är superkul!

ESTETISKA
PROGRAMMET

Hon kände ingen när hon började.
- Men det har funkat jättebra. Här
är lätt att hitta nya kompisar.
Tove trivs på Torsbergsgymnasiet.
Det är kul med mycket folk och
skolan känns fräsch. Tre dagar i
veckan pluggar Tove teoretiska
ämnen. De övriga två dagarna är
vikta för estetämnen.
GILLAR ATT UPPTRÄDA
Det är toppen, tycker Tove, att
få chansen att uppträda. Många
musikcafér med olika teman är
så kul. Till våren handlar det om
klassisk musik och det är ju lite
skillnad mot musikal, menar Tove.
- Att uppträda har också hjälpt
mig att prata inför folk. Det som
var läskigt är inte lika läskigt utan
naturligt nu.
Skolan och programmet erbjuder
så många möjligheter.
- Vi får prova på allt; sång och
musik, dans och drama.
- Man lär sig så mycket om sig
själv här. Är man intresserad av
estetämnen ska man absolut gå
estet!
JOBBA MED MÄNNISKOR
Tove tänker inte så mycket på
framtiden. Just nu har hon så
mycket roligt framför sig. Men
sjunga är något hon verkligen
älskar.
- Jag vill se mer av världen, flytta i
väg. Vi får se vad det blir.
En sak är säker – hon vill jobba med
och träffa människor. Absolut inte
sitta på ett kontor.

Att uppträda har också hjälpt
mig att prata inför folk
TOVE

Estetiska programmet
Torsbergsgymnasiet
6
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Hantverksprogrammet

FRISÖR, BARBERARE,
HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST
Nu finns möjligheten
att studera till frisör,
barberare eller hår-/
makeupstylist inom ramen
för Hantverksprogrammet,
en lärlingsutbildning
som kan läsas så väl på
Torsbergsgymnasiet som
genom Staffangymnasiet.
- Superskoj med utbildning
på hemmaplan, tycker
Lotta Tikkanen som i 21
år drivit Lottas hud &
nagelvård i Bollnäs.
MER SAMARBETE
Marita Stenbäcka Guttelvik
som sedan 1994 drivit
salongen Hår & Skönhet i
Bollnäs instämmer.
- Jag ser fram emot mer
samarbete mellan skolan
och branschen.

NYHET 2022

Nu startar vi
HANTVERK
på Torsbergsgymnasiet
(kan även läsas genom
Staffangymnasiet)

Inriktningen erbjuder
ett basår följt av mer
specialisering och en hel
del praktik; det blir som
en utbildningstrappa där
praktiken tar allt mer plats.
- Jag tror på att utbudet av
den här utbildningen finns
här så att våra ungdomar
inte behöver åka för
att studera, säger Lotta
Tikkanen.
PÅ SKOLA OCH SALONG
Utbildningen kan leda
till jobb som frisör,
stylist, makeup-artist,
nagelteknolog, barberare,
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frisörtekniker eller säljare
av frisörprodukter bland
annat. I utbildningen ingår
också ämnen som sälj- och
inköp och marknadsföring.
Det är en bred utbildning,
där möjligheten att
läsa kurser för att få
grundläggande behörighet
för studier på högskola
också kommer att
erbjudas.
Utbildningen ger eleverna
möjligheter att öva och
förkovra sig inom yrket
så väl på skolan som på
salong.
- Det är jättebra att vi kan
samarbeta med skolan,
menar Marita och Lotta
som gärna delar med sig
av sina erfarenheter.
Båda har stor erfarenhet
av att ta emot elever.
JOBBAR MED SERVICE
Att jobba i stylist- och
frisörbranschen är att
också jobba med service,
menar Marita.
- Man måste givetvis ha
handlaget, men det är
väldigt viktigt att älska
människor och ha stor
social kompetens.
Både Lotta Tikkanen
och Marita Stenbäcka
Guttelvik välkomnar
den nya utbildningen
inom Hälsinglands
Utbildningsförbund som
startar i höst.

En god utbildning som ger både

JOBB, STYRKA & GLÄDJE!
Gustaf Wennstig går första året på
Vård- och omsorgprogrammet på
Torsbergsgymnasiet. Och han trivs
fantastiskt bra.
Att det blev just vård- och omsorg
är syrran Mathildes förtjänst.
Hon gick ut gymnasiet för två år
sedan och idag arbetar hon som
undersköterska på Bollnäs sjukhus.
Om allt går enligt plan så hoppas
Gustaf i framtiden jobba med
ambulanssjukvård.
För Moa Bodell som pluggar tredje
året var det målet att jobba med
människor som avgjorde.
- Jag vill absolut plugga vidare.
GILLAR MÄNNISKOR
Gillar man att arbeta med
människor ska man absolut satsa
på Vård- och omsorgsprogrammet
och man får garanterat jobb. Det
tycker både Moa och Gustaf är
fantastiskt.
Moa som går ut gymnasiet i juni
förklarar att utbildningen också har
gett henne en annan självkänsla.
- Jag kunde vara osäker i början av
utbildningen, men i dag har jag inga
problem med att exempelvis prata
inför andra.

- Våra lärare ser till att vi växer som
personer.
Det är viktigt, tycker Moa, att välja
ett program efter eget intresse och
inte lyssna så mycket på kompisar.
Det gjorde Moa och det har hon
inte ångrat.
- Det är klart att det är nervöst i
början när man inte känner någon,
men sen är det inga problem.
- Hela klassen är en enda stor
grupp, fyller Gustaf i.
SER FRAMÅT
Moa som snart tar studenten
funderar framåt.
- Jag har alltid siktet framåt. Jag vill
jobba ett par år och sedan läsa till
sjuksköterska; gärna i Sundsvall.
När Moa inte pluggar spelar hon
gärna fotboll och det kan hon även
göra i Sundsvall.
Gustaf är i början av sin gymnasieutbildningen och tycker att geriatrik
och äldresjukdomar är intressant.
Han har precis praktiserat inom
hemtjänsten.
- Det känns bra att kunna göra de
äldres vardag lite bättre.
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FÖRDELAR
MED VÅRD
& OMSORG

Hälsocoach/PT
Är du intresserad av hälsa?
Tycker du att träning är
viktigt för både yngre och
äldre? Vill du veta mer om
hur kroppen fungerar? Vill
du få mer kunskap hur
träning får människor att må
bättre? Då kan vi erbjuda en
utbildning med behörighet
att bli hälsocoach/PT. Den
här möjligheten ges från
och med i höst på VårdNYHET
och omsorgsprogrammet
2022!
på Torsbergsgymnasiet
i samarbete med den
internationella organisationen
Europeactive. Ni som väljer
detta certifieras genom
en särskild jury och har
möjligheten att arbeta som
hälsocoach/PT.
Körkortsbidrag/
stipendium
Dyrt med körkort? Ja!
Pluggar du på Vård- och
omsorgsprogrammet på
endera Staffangymnasiet
eller Torsbergsgymnasiet och
har tagit körkort under din
gymnasietid har du möjlighet
att söka körkortsbidrag/
stipendium. Det är Bollnäs,
Ovanåkers och Söderhamns
kommuner som erbjuder
detta. Mer om det kan du läsa
på kommunernas hemsidor.
Jobb i ett halvår
Ta chansen och jobba ett
halvår sedan du avslutat
gymnasiet och fått VOcollegediplom! Bollnäs
och Ovanåkers kommuner
erbjuder dig som slutat
skolan ett halvårs anställning.
Då har du verkligen
möjligheten att direkt efter
yrkesprogrammet testa
jobbet. Även i Söderhamns
kommun kommer du som
nyexaminerad undersköterska
vara riktigt eftertraktad på
arbetsmarknaden.
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FAKTA: Antalet
nyregistrerade
hundar mellan
2019 och 2021
har ökat med
nästan 25%
jordbruksverket.se

NYHET 2022

Naturbruksprogrammet

DJURVÅRD
En inriktning för dig som drömmer
om att arbeta med djur i framtiden
och vill kombinera dina gymnasiestudier med ditt stora intresse.
DJURENS BETEENDE OCH BEHOV
Du kommer lära dig hur man
utfodrar och sköter olika djurarter,
få kunskaper om djurens beteende
och behov och samspelet mellan
djur och människa. På utbildningen
kommer du även att få lära dig vilka
typer av sjukdomar/skador som är
vanliga för respektive art och ras.

MYCKET TID PÅ ARBETSPLATER
Du varvar teori med praktik ute
på olika arbetsplatser genom
att exempelvis göra praktik på
ett hunddagis, katthem eller en
djurbutik. Där kommer du testa på
olika typer av arbetsuppgifter och
samla på dig viktig erfarenhet inom
branschen.
Naturbruksprogrammet är en
yrkesförberedande utbildning
och efter studenten kommer du
därför att vara väl förberedd för
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Nu startar vi
NATURBRUK
på Staffangymnasiet
(kan även läsas genom
Torsbergsgymnasiet)

arbete direkt. Du kan även plugga
vidare på yrkeshögskola eller skaffa
grundläggande högskolebehörighet
genom att läsa till några kurser
under gymnasietiden. Du kan
alltså fördjupa dig ännu mer inom
området efter gymnasiet.
LÄRLINGSUTBILDNING
Naturbruksprogrammet är en
lärlingsutbildning på Staffangymnasiet i Söderhamn,
men kan även läsas genom
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs

TILLSAMMANS

SKAPAR VI FRAMTID

Tänk att man kan ha så fantastiskt
kul i skolan!
Emma Jansson ångrar sig
inte en sekund att hon valde
lärlingsutbildningen Hotell- och
turismprogrammet. I dag har
hon fått lärlingsanställning vid
Orbaden Spa & Resort och i juni
när hon slutar gymnasiet har hon
ett jobb. Och dessutom på en
plats där hon numera känner sig
hemma och vill vara.
- Det känns superskönt!
Varje ledig stund jobbar Emma
extra.
- Jag tycker det är kul, trivs så bra
här med mina kollegor - och så
får jag tjäna pengar.
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EMMA PLUGGAR
MED LÖN!

GLA
Gymnasial
lärlingsanställning

Alla är olika och vissa lär sig
bättre genom att jobba, på
riktigt. Om du känner igen dig
så kan GLA vara rätt för dig.
När du läser GLA är du anställd
och har en arbetsgivare som
satsar på dig. Arbetsplatsen är
en del av skolan.
Du får redan nu jobba med det
som du vill göra och är bra på.
Med GLA kan du välja. Du har
stor chans att få ett bra jobb
direkt efter gymnasiet eller
plugga vidare på högskola, om
du väljer till den behörigheten.

GILLAR YRKESPROGRAM
När Emma skulle välja
gymnasieprogram var hon helt
övertygad om att det skulle bli
ett yrkesprogram. Hon kände sig
lite skoltrött och ville göra något
praktiskt, hon bestämde sig för
Hotell- och turismprogrammet.
Tre dagar i veckan finns Emma
på Orbaden och två dagar i
veckan pluggar hon teoretiska
ämnen som bland annat svenska,
engelska och matte.
VARIERANDE JOBB
Emma praktiserar och jobbar
inom olika delar på Orbaden;
servis, reception och städ.

- Allt är kul, men på olika sätt.
Hon gillar hotellbranschen.
- Jag tycker om att hjälpa folk,
”serva” människor. Det måste
man. Och vill man ha kul på
gymnasiet ska man absolut söka
till Hotell & turism!
UTVECKLAS I JOBBET
Emma som kommer från Arbrå
visste inte särskilt mycket om
programmet innan. Idag är hon
övertygad om att hon valde rätt.
Hotell- och restaurangbranschen
passar henne perfekt.
- Nu vill jag jobba för att utvecklas
inom yrket!

11

Du får din första anställning
på ditt CV och du får
lön under tiden du
utbildar dig. Du har
en arbetsgivare som
satsar på dig och
din utbildning.
Skolan och arbetsgivarna driver GLA
tillsammans. Det innebär
att du lär dig det absolut
senaste och kan
använda det du lär
dig direkt.
Idag har vi
GLA-elever från
programmen
HT, IN och RL

Felix fick jobb direkt efter skolan
För två år sedan gick 22-årige
Felix Norman som bor i
Hofors ut programmet för
Hantverk och produktion på
Höghammargymnasiet. I dag
arbetar han som industrimekaniker
på Granitor, tidigare Midroc.
Inte nog med det - han bor med sin
tjej Matilda och blir pappa i mars.
Det har hänt mycket på kort tid för
Felix. Idag ser han tillbaka på åren
på gymnasiet i Bollnäs med glädje.
- De fyra åren var roliga och
lärorika, konstaterar han.
Felix kände att han växte som
människa.
KOMPIS TIPSADE
Det var kompisen Albin som tipsade
Felix om Höghammargymnasiet.
Han var säker på att Felix skulle
gilla skolan. Felix sökte och kom

in. Utbildningen handlade mycket
om att svarva och lite svets.
Under skoltiden bodde Felix på
elevboendet på Framnäs.
- Det var jättebra.
BRA LÄRARE OCH ASSISTENTER
Felix fick den hjälp han behövde av
lärare och assistenter; framför allt
med läsning och att skriva.
- Jag var aldrig orolig. Jag fick rätt
hjälp. Alla var helt underbara.

Matilda barn. De letar större
lägenhet och förbereder sig..
- Vi gläds åt att bli föräldrar. Vi gillar
barn.
När han berättar om sin tid på
Höghammargymnasiet ler han
gärna.
- Det var roliga år!

FICK JOBB DIREKT
Praktiken gjorde Felix på
dåvarande Midroc. Måndagen efter
skolavslutningen fick Felix jobb. Nu
jobbar han som industrimekaniker.
Han skruvar mest, ”servar” och
underhåller och lite valsning.
- Jag har jättebra kollegor.
Nu väntar Felix och flickvännen

Gustav och Kasper pluggar vidare
Vi blickar bakåt i tiden, närmare
bestämt till studenten, juni 2019.
Musiken och pulsen dunkade i takt.
Gustav Norberg, Kasper Lundberg
och klasskompisarna mötte
konfettiregnet och folkmassorna
när de sprang ut genom portarna
på Staffangymnasiet. Nu, drygt
två och ett halvt år senare är de
erfarna studenter på Civilekonomiprogrammet, vid Umeå universitet.

HÄLSNINGAR
FRÅN UMEÅ
UNIVERSITET!

MÅLBILD OCH STUDIETEKNIK
Både Gustav och Kasper beskriver
temposkillnaden som största steget
från gymnasiet till universitetet.
- Tempot är snabbare, men att läsa
ett ämne i taget gör det lättare att
fokusera, säger Gustav.
Han lyfter vikten av att utveckla en
bra studieteknik som passar bäst
för just dig, och gärna redan under
gymnasietiden.
Kasper delar med sig ett klokt tips,
som inte bara gäller eftergymnasial
utbildning, men även på gymnasiet.
- Blicka framåt och skapa dig en
målbild av vart du vill hamna, och
vad du vill jobba med i framtiden.
Det gör det lättare att välja kurser
och utforma en attraktiv profil för
framtida arbetsgivare.
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Ska du söka gymnasiesärskola och vill jobba
med hälsa i framtiden?
Vi har precis startat
en unik utbildning på
Höghammargymnasiet!
Läs mer på:
hufb.se/fitnessassistant

Idé.
Budget.
Affärsplan.
Leverantörskontakter.
Miljöpåverkan.

Från idé till färdigprodukt:

Succé för Söderhamnskassen!

Det är oerhört mycket att tänka
när man bildar företag. Det vet
kompisarna Agnes Vestrin och
Emma Persson som pluggar
tredje året, Samhällsprogrammet,
på Staffangymnasiet. De driver
Söderhamnskassen UF.
En verksamhet de utvecklat under
gymnasietiden och som blivit en
stor framgång. Den 31 mars ska
de presentera sitt företag vid UFmässan i Sandviken.
Söderhamnskassen med motiv från
Trönö nya kyrka och Oscarsborg
har blivit en succé; inte minst i
julklappstider.
LIGGER I TIDEN
Tjejerna har sålt kassar på
marknader, utanför köpcenter etc.
Sociala medier har också varit till
stor hjälp.
- Tygkassar ligger i tiden, förklarar
de.
Och visst är det så. I kontakten
med sina leverantörer har de varit
noga med att informera sig om
klimatpåverkan och i vilken mån
företagen miljökompenserar.
Kassarna har sålt bra särskilt i
Trönö där de kommer ifrån. Många
har tyckt att det varit en fin julklapp
så tjejerna har levererat kassar till
Stockholm, Göteborg, Linköping
och till och med till Irland.
FLER KASSAR
Företaget rullar på och tjejerna
satsar på fler kassar med lite andra
färger. Det finns önskemål om fler
ortsbundna kassar, men än så
länge är det tillräckligt med Trönö
och Söderhamn, tycker Emma och
Agnes. En kasse kostar 120 kr och
två kassar 200 kr.
- Vi har lärt oss allt vad gäller
entreprenadskap! Och vad mycket
det är att tänka på och planera.
Att jobba med ett UF-företag ger
mycket, tycker de.
Det kräver mycket tid.
Men det har det varit värt. All
kunskap och erfarenhet de fått bär
de med sig.

Vi har lärt oss allt vad
gäller entreprenadskap!
EMMA & AGNES
Söderhamnskassen UF
Staffangymnasiet

Söderhamnskassen UF finns på
Facebook och Instagram.
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STAFFANGYMNASIET
GYMNASIESKOLA I SÖDERHAMN
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
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, Musik
Programmet för dig som är intresserad av naturvetenskap
och miljö.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap, Medier, information och
kommunikation, Musik
Kunskaper om samhället ur många olika perspektiv.

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

YRKESPROGRAM
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, Anläggningsfordon, 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.

Försäljnings- och serviceprogammet
(Tidigare Handels- och administrationsprogrammet)
En lärlingsbaserad och bred utbildning med
stora möjligheter för dig som gillar människor.

Hantverksprogrammet
Frisör, barberare, hår- och makeupstylist
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.

Naturbruksprogrammet
Djurvård
En lärlingsbaserad och bred utbildning med stora
möjligheter i en växande 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 friskvård. Certifierat Vård- och
omsorgscollege.

INTRODUKTIONSPROGRAM
Individuellt alternativ

Programinriktat val

Språkintroduktion

Yrkesintroduktion

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn
Tfn 010-454 11 20
staffangymnasiet@hufb.se
staffangymnasiet.se
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Välkommen till

STAFFAN!

Vi har väldigt fin gemenskap här
SIRI & SMILLA
Elevkåren
Staffangymnasiet

- Vi har en bra och nära relation till
rektorer och lärare. Vi känner att
man lyssnar på oss.
Det säger Smilla Löfstrand,
ordförande och Siri Björkman,
vice ordförande, vid Elevkåren på
Staffangymnasiet.
Tjejerna studerar sista året
på gymnasiet; Siri läser
Samhällsvetenskapsprogrammet
och Smilla Naturvetenskapsprogrammet.
Att vara engagerad i Elevkåren
tycker de är spännande och
intressant. Det ger erfarenheter och
ett steg närmare vuxenvärlden.
- Det är bra att få ta ansvar.

ALLA SKA TRIVAS
För Smilla och Siri är det viktigt
att eleverna på skolan trivs.
Elevkåren ordnar olika aktiviteter;
inspark, temadagar, jultröjetävling,
poäng- och tomtejakter och
närmast kommer riksdagens vice
talman på besök och pratar om
demokrati. Elevkåren tar också
till sig de önskemål som kommer
från eleverna. Ett bra exempel är
installeringen av RedLocker, en
mensskyddsautomat.
- Man lyssnar på oss.
Förslag på förbättringar och
aktiviteter kan eleverna lämna på
Elevkårens instagram.
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ÖPPEN OCH FIN SKOLA
- Staffan är en öppen skola. Vi
känner att lärare och rektor är
hjälpsamma. Det är inte bara en
massa snack.
- De bryr sig och är närvarande,
betonar tjejerna.
Skolan har också rustats en del och
det känns bra.
- Det är kul att det blir lite nytt.
Siri och Smilla kan verkligen
rekommendera Staffangymnasiet.
För dem blev det ett lyft när de kom
till gymnasiet.
- Vi har väldigt fin gemenskap här.

TORSBERGSGYMNASIET
GYMNASIESKOLA I BOLLNÄS

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
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.

YRKESPROGRAM
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 toppmoderna lokaler i nära samarbete
med fordonsbranschen.

Försäljnings- och serviceprogammet
(Tidigare Handels- och administrationsprogrammet)
En lärlingsbaserad och bred utbildning med
stora möjligheter för dig som gillar människor.

Hantverksprogrammet
Frisör, barberare, hår- och makeupstylist
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.

Naturbruksprogrammet
Djurvård/hund
En lärlingsbaserad och bred utbildning med stora
möjligheter i en växande 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 friskvård. Certifierat Vård- och
omsorgscollege.

INTRODUKTIONSPROGRAM
Individuellt alternativ

Programinriktat val

Språkintroduktion

Yrkesintroduktion

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs
010-454 11 10
torsbergsgymnasiet@hufb.se
torsbergsgymnasiet.se
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Välkommen till

TORSBERG!

Som språknörd trivs
jag toppen här
MOA

International Baccalaureate
Torsbergsgymnasiet
Moa Thorén som studerar på IB
gillar när det händer saker. Efter
nian på högstadiet åkte Moa till USA
som utbytesstudent. Hon kom efter
en del kompletteringar till klassen
som redan pluggat tillsammans ett
år. Hon var van att undervisningen
var på engelska.
- Jag kanske inte var lika häftig som
de trodde, säger Moa och skrattar.
Lite pirrigt i början var det förstås,
men idag ”bondar” Moa med alla,
som hon säger.
LÄRARNA BRYR SIG OM OSS
Moa gillar IB och hon gillar
Torsbergsgymnasiet. Det är en
toppenskola, understryker Moa.
- Jag är väldigt glad att jag går här.

- Det är roligt med nya människor.
I vår klass är vi tre från Bollnäs.
Resten kommer utifrån.
- Vi känner att våra lärare verkligen
bryr sig om oss.
GILLAR UTMANINGAR
Moa gillar utmaningar och på IB
får hon det. Exempelvis i Theory of
knowledge (ToK).
- Vi lär oss tänka på olika plan.
Egentligen handlar det om källkritik.
Ett annat ämne som finns på IB,
men inte på andra program är
Creativity, activity and service (CAS).
För att uppfylla det ämnet pluggar
Moa italienska, vilket är C, spelar
fotboll och går på gym motsvarar A
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och varit volontär på Erikshjälpen,
barnvakt och jobbat med trav
för barn och ungdomar, vilket
motsvarar S.
RIKTIG SPRÅKNÖRD
Moa gillar språk och hon studerar i
huvudsak samhälle och humaniora.
- Jag är en riktig språknörd. Jag
tycker verkligen det är kul med
språk.
Sista året på IB har Moa fokus
på skolan. I maj är det dags för
”exams”.
Vad som händer sen vet hon
inte. Idag funderar hon på
Berlin . Kanske blir det studier i
internationell management.
- Jag vill ut och se världen!

HÖGHAMMARGYMNASIET
GYMNASIESÄRSKOLA I BOLLNÄS

Här står din kunskapsutveckling
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 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.

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

NATIONELLA PROGRAM
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.
Tycker du om att arbeta med människor och vill arbeta
med service, är det här programmet ett bra val!

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.

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

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

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

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

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

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

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs
Tfn 010-454 11 40
hoghammargymnasiet@hufb.se
hoghammar.se
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Välkommen till

HÖGHAMMAR!

Jag gillar det mesta i skolan
LOVISA

Individuella programmet
Höghammargymnasiet
VILL PROVA DET MESTA
En tjej som gillar musik, drama och
idrott, en ihärdig och glad tjej som
vill prova på det mesta.
Det är Lovisa Manfredsson
som studerar fjärde året på
Höghammargymnasiet, Individuella
programmet, estetisk inriktning.
Lovisa som kommer från Ljusdal
bor på elevboende på Framnäs
med tre andra tjejer.
Hon tycker det är härligt att ha
ett eget hem och ta ansvar. Det
är mycket rosa där – Lovisas
älsklingsfärg.
Estetisk inriktning innebär att Lovisa
studerar förutom kärnämnen

många estetiska ämnen som
drama, musik, hantverk bland
annat.
- Jag gillar det mesta i skolan.
Lovisa har också upptäckt hur kul
det är att röra på sig, hon tränar
motionsidrott (MIG) med Idrottsgymnasiet på Höghammarhallen.
- Jag gillar att styrketräna och hoppa
studsmatta.
MÅNGA ROLIGA ÄMNEN
Lovisa trivs på skolan; med lärarna
och assistenterna.
Det är roligt att plugga och ämnena
är så kul. Drama till exempel.
- Allra roligast är scharader!
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Och musik!
Tänk att få prova på olika
instrument som fiol och cello.
Eller ha träslöjd där man får
tillverka riktiga grejer - Lovisa har
exempelvis gjort en pall.
På schemat står också
hemkunskap. Det är bra att lära sig
att laga mat, tycker Lovisa.
TA ANSVAR
På elevboendet lagar nämligen
tjejerna mat.
Lovisa gillar mest hamburgare med
bröd, pannkaka och tacos.
När Lovisa är ledig promenerar hon
gärna och ser på TV.
- Jag älskar Melodifestivalen!
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Rådfråga din studie- och yrkesvägledare, dina föräldrar
eller dina nuvarande lärare om gymnasievalet och
framtiden - de känner dig bäst - näst efter dig själv.
Du vet bäst!

Hoppas att våra
elever inspirerat dig
inför ditt kommande
gymnasieval!

MER INFORMATION
OM VÅRA SKOLOR OCH UTBILDNINGAR:

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

POSTADRESS
Hälsinglands
Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

BESÖKSADRESS
Kulturhuset
Collinigatan 12
821 43 Bollnäs

