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Elevhälsan
Bästa skolan, enligt Emil
Kombinera idrott & skola
Riksidrottsgymnasium
Öppet hus visade vägen
Lärlingen Emilia berättar
Cornelia fick nya vänner
Människans bästa vän
Fitness Assistant
Välkommen till oss!

Välkommen till våra skolor!
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.

ANPASSAD GYMNASIESKOLA*
Bollnäs

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.
Du väljer!

GYMNASIESKOLA
Bergsjö

GYMNASIESKOLA
Söderhamn

GYMNASIESKOLA
Bollnäs

* 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

NÄRHET TILL NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER!
Våra skolor och merparten av våra
utbildningar ligger mycket centralt
på bekvämt avstånd till caféer,
restauranger, shopping och nöjen.

Skolorna ligger inte alltför långt
ifrån både buss- och tågstationer,
som du når smidigt genom
promenad, cykel eller lokalbuss.
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Sporthallar, gym och rekreationsområden finns på promenadavstånd från våra skolor. Några
av våra idrottsutbildningar når du
enkelt med kollektivtrafik.

Följ din dröm
och sätt upp dina mål
Hennes lillasysters skada i ringfingret fick Christina Tanous att
bestämma sig. Hon skulle bli läkare.
Familjen bodde då i Grekland. Det
fanns en risk att systern skulle
förlora sitt finger, men skickliga
läkare såg till att det kunde räddas.
- Jag känner mig närmare min
dröm nu, berättar Christina
som studerar sista året på
naturvetenskapsprogrammet på
Staffangymnasiet. Hon är även
engagerad i elevkåren, där hon är
ekonomiansvarig.
Det är intressant, tycker hon.
- Jag kände att jag ville vara med
och påverka.
Det är viktigt med en elevkår som
kan företräda eleverna när det
behövs och även anordna olika
aktiviteter för gemenskapens skull.
GILLAR SKOLAN
Christina gillar skolan även om det
är stressig ibland när det är flera
prov i veckan. Hon försöker pusha
sig själv.
- Och Staffan är bra! Här känner
eleverna sig trygga och de trivs,
förklarar Christina.

Här känner vi
varandra

LILLA STADEN
Det var en liten omställning när
familjen flyttade till Söderhamn.
Då bodde familjen i Greklands
huvudstad Aten som är en betydligt
bullrigare stad. Men Christina trivs
med lugnet i Söderhamn.
- Jag gillar det och här känner vi
varandra.

DITT GYMNASIEVAL...
är bara ett av många
val du kommer att göra
i framtiden. Ta gärna
hjälp av en SYV om du
undrar över något.

TILLSAMMANS
SKAPAR VI
FRAMTID!

CHRISTINA

Naturvetenskapsprogrammet
Staffangymnasiet

GYMNASIESKOLA
Högskoleförberedande program
Yrkesprogram
Introduktionsprogram

ANPASSAD
GYMNASIESKOLA
Nationella program
Individuellt program

Läs mer på sidorna 6-11

Läs mer på sidorna 12-13
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2023

NYHET!

PROGRAM
GYMNASIESKOLA

RIG Bordtennis

Riksidrottsgymnasium
Staffangymnasiet i Söderhamn

Barn och fritid
Bygg och anläggning
Ekonomi
El och energi
Estetiska
Fordon och transport
Försäljning och service
Hantverk
Hotell och turism
Industritekniska
International Baccalaureate
Introduktion
Naturbruk
Naturvetenskap
Restaurang och livsmedel
Samhällsvetenskap
Teknik
Vård och omsorg

Sista ansökningsdag 1 december

NYHET!

NIU Konståkning

Nationellt godkänd idrottsutbildning
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs
Sista ansökningsdag 1 december

PROGRAM
ANPASSAD GYMNASIESKOLA*

NYHET!

Hantverk och produktion
Hotell, restaurang och bageri
Hälsa, vård och omsorg
Skog, mark och djur
Individuella programmet

Anläggningsfordon

Bygg- och anläggningsprogrammet
Staffangymnasiet i Söderhamn
Valbar inriktning till årskurs 2

* ny benämning för gymnasiesärskola
från Juli 2023
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RIG Bordtennis

NIU Konståkning

Anläggningsfordon
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Psssst...
Vi har en ännu
större nyhet på
nästa sida!

NORDANSTIGS GYMNASIUM
BERGSJÖ

Gymnasieskola

Nu kan blivande gymnasieelever
boende i Nordanstigs kommun;
i Bergsjö, Gnarp, Harmånger,
Hassela med flera orter, plugga
gymnasieprogram på hemmaplan.
Nordanstigs gymnasium startar
två yrkesprogram för dig som vill
satsa på en utbildning inom vård
och omsorg eller barn och fritid.
Programmen är sökbara för dig
som ska börja gymnasiet hösten
2023.
DU SOM ELEV, VÄLJER DIN VÄG
Utbildningarna sker genom
så kallat lärlingsupplägg med
mycket praktik, men också
med högskoleförberedande
gymnasieämnen.
Att utbilda sig som lärling är
ett väl inarbetat upplägg inom
Hälsinglands Utbildningsförbund.
- Det är bra att vi från och med
nästa år erbjuder yrkesprogram
som ger grundläggande
behörighet inför studier på
högskola och universitet. Sedan
är det upp till eleverna att välja,
säger rektor Lena Åslund Lööf.
Du som elev kan efter din
gymnasieexamen söka vidare och
utbilda dig till exempelvis förskollärare eller sjuksköterska.
Vi ser fram emot att välkomna
gymnasieeleverna till CFL
Nordanstig i Bergsjö där all
undervisning kommer att ske.
Praktikplatserna finns runt om i
kommunen.

Är du intresserad av att arbeta med människor ska du absolut
söka dig till oss. Skolan har stor erfarenhet vad gäller lärlingsutbildning i dessa program från vuxenutbildningen.
Lärarna som undervisar är välutbildade och erfarna yrkeslärare
från CFL Nordanstig.

Läs mer på
nordanstigsgymnasium.se

Södra vägen 8
829 50 Bergsjö
Tfn 010-454 11 30
cflnordanstig@hufb.se
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Nu skriver vi
gymnasiehistoria
och startar två
yrkesprogram i

NORDANSTIG!
YRKESPROGRAM

INTRODUKTIONSPROGRAM

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

Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

Vård- och omsorgsprogrammet
Lärlingsbaserad utbildning för dig som är intresserad av
vård och omsorg, hälsa och friskvård. Certifierat Vård- och
omsorgscollege.

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

LÄRLINGSPROGRAMMET KAN SE UT SÅ HÄR:
År 1 sker all undervisning i teoretiska ämnen och
yrkesgemensamma ämnen på skolan i Bergsjö.
År 2 och 3 praktik tre dagar i veckan och två dagar i
veckan gymnasiegemensamma ämnen.

Studie- och yrkesvägledare
Gunilla Englin
gunilla.englin@hufb.se
010-454 10 66 / 073-028 45 18
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STAFFANGYMNASIET
SÖDERHAMN

Gymnasieskola

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 högskoleförberedande program som yrkesprogram där vi även erbjuder
lärlingsupplägg på de flesta
yrkesprogrammen.
Här jobbar vi 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

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn
Tfn 010-454 11 20
staffangymnasiet@hufb.se
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Ekonomi , Juridik
Förbered dig inför framtiden med bland annat
företagsekonomi, juridik och entreprenörskap.

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.

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

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, Anläggningsförare, 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/stylist, Övriga hantverk
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.

Läs mer om yrkesprogrammens lärlingsupplägg
på sidorna 30-31 eller på hemsidan

INTRODUKTIONSPROGRAM
Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

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

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

9

TORSBERGSGYMNASIET
BOLLNÄS

Gymnasieskola

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.
Du får även möjligheten att starta
ett UF-företag och utveckla dig
själv och dina idéer!
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
idrottsutbildningar.
Läs mer på torsbergsgymnasiet.se

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

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

YRKESPROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet
Fritid och hälsa, Pedagogiskt och socialt arbete
Skolförlagd 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 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/stylist, Övriga hantverk
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
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.

Läs mer om yrkesprogrammens lärlingsupplägg
på sidorna 30-31 eller på hemsidan

INTRODUKTIONSPROGRAM
Individuellt alternativ
Programinriktat val

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

Studie- och yrkesvägledare
Sofia Asp Sjölander
sofia.asp-sjolander@hufb.se
010-454 10 92 / 073-460 29 83
ES, HT, HA, HV, IB, IM, RL

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

anpassad

Gymnasieskola

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

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.

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

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

INDIVIDUELLA PROGRAMMETS ÄMNESOMRÅDEN
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.

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!

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

Studie- och yrkesvägledare
Jonny Bodin
jonny.bodin@hufb.se
010-454 11 38 / 070-190 07 29
Individuella programmet

Studie- och yrkesvägledare
Jörgen Ericsson
jorgen.ericsson@hufb.se
010-454 11 39 / 070-205 68 07
Nationella program
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bott i hela sitt liv. Mamma är
svenska och pappa från USA.
- Eftersom jag pratar engelska
så kändes det bra att börja på
IB.

Merparten av undervisningen
på IB-programmet sker
på engelska och här finns
ämnen och utmaningar
som inte finns i de andra
gymnasieprogrammen.
IB-programmet öppnar så
många dörrar.
Det tycker Nimo Yusuf, Emma
Lucille Jones och Alfred
Sandström. Det var avgörande
för dem när de valde det
programmet.
- För mig lät programmet
intressant och att jag
dessutom kunde kombinera
det med friidrottsgymnasiet
avgjorde det hela, berättar
Alfred som kommer från Mora,
och är sprinter. Han satsar på
100 och 200 meter.
- Det har gått hyfsat bra.
Han blev exempelvis femma
i sin åldersgrupp på SM i 110
meter häck.
Idrott och plugg, passar Alfred.
- Det går att göra breda val
efter gymnasiet om man går
IB.

PENDLAR FRÅN OCKELBO
Nimo som kom till Sverige från
Etiopien för fyra år sedan har
studerat IM. Genom sin studieoch yrkesvägledare fick hon
information om programmet.
Det känns bra, tycker Nimo, att
undervisningen är på engelska
även om hon både talar och
förstår svenska.
Nu börjar undervisningen på
allvar på IB och det känns lite
ovant, men ska bli spännande.
Men de ägnar sig inte enbart
åt studier. De gillar att röra på
sig. Alfred är ju friidrottare,
Nimo spelar basket hemma
i Ockelbo och Emma Lucille
spelar fotboll i Trönö.
PLUGGA UTOMLANDS
De funderar väl inte precis
dagligen på framtiden och vad
de ska göra efter gymnasiet,
men visst har de planer.
Nimo har siktet inställt på
psykologistudier i England.
Emma Lucille är också
intresserad av psykologi
och Alfred satsar på
ingenjörsyrket.
Att IB ger så många
möjligheter är så otroligt bra,
tycker de.

BODDE I USA
Det är mycket som händer på
IB andra året. Det första är ett
förberedande år och sedan
börjar allvaret.
- Det är lite överväldigande,
säger Emma Lucille. Men det
ska nog gå bra.
Hon kom till Sverige från
USA för 1,5 år sedan där hon

EMMA, NIMO & ALFRED
International Baccalaureate
Torsbergsgymnasiet
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IB
ÖPPNAR
MÅNGA
DÖRRAR

ALMA, CHRISTINA,
JOHANNES & VALENTIN
Elevkåren
Staffangymnasiet

Delaktighet. På riktigt.
En elevkår, eller ett elevråd, är en
viktig del av skolan.
Det är uppskattat och roligt att
vara elevkårens ordförande.
Det tycker Valentin Vänngård,
elevkårens ordförande vid
Staffangymnasiet.
VIKTIGT JOBB
Valentin känner att elevkåren gör
ett viktigt arbete för eleverna och
det är uppskattat.
Det handlar inte enbart om
elevfackliga frågor utan också
om att exempelvis anordna
brännbollsturneringar, aktiviteter
som gör att eleverna trivs och

Alma, vice ordförande
- Det är bra att få ta
ansvar och det
ger erfarenhet att
organisera och
planera, något
som jag kommer
ha stor nytta av i
framtiden.

särskilt de som kommer nya på
skolan.
- Vi jobbar för att eleverna som
kommer nya ska känna sig
hemma och komma in i skolan
snabbt.
SAMARBETA MED ANDRA
Elevkåren är länken till
skolledningen och som
ordförande vill Valentin hålla ihop
gruppen.
Elevkåren har ett bra samarbete
med rektor och skolledning.
Det är viktigt att kunna samarbeta,
tycker Valentin.

Johannes, mediaansvarig
- Vi jobbar för trivsel
på skolan och
för dialog med
rektor i olika
frågor. Vi vill att
eleverna ska få
sina röster hörda.
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Jag tycker att det är
jätteroligt och vi har en
engagerad elevkår

VALENTIN

Elevkårens ordförande
Staffangymnasiet
Christina, ekonomiansvarig
- Det är viktigt med
en elevkår som
kan företräda
eleverna när det
behövs och även
anordna olika
aktiviteter.

Välkommen till

TORSBERGS
HAIR & BEAUTY
STYLISTFRISORTORSBERG

I nya fräscha lokaler på Torsbergsgymnasiet har i höst 14 elever - sju
från Söderhamn och lika många
från Bollnäs – börjat det färska
hantverksprogrammet för frisör/
stylist/barberare.
- Det känns oerhört spännande,
säger Linda Sundberg, som är
programansvarig och har en
bakgrund som stylist/hårstylist
och lärare på Realgymnasiet i
Gävle.
- Det är roligt att det finns en
utbildning i Hälsingland. Vi hade
flera elever från Hälsingland i
Gävle. Att utbildningen finns i
närområdet gör att vi får pigga
och alerta elever när man nu
slipper den långa restiden till
skolan.
PÅ SKOLAN FÖRSTA ÅRET
Hela första året får eleverna
sin undervisning på skolan, där
Torsbergsgymnasiet kan erbjuda
härliga lokaler med modern
inredning och det senaste inom
makeup och hår.
Eleverna får egna makeuppenslar
och saxar som de får behålla efter
sina studier på skolan.
- Vi arbetar med kända märken
som Caia, Morphe, Anastasia,
Hickap, Makeupstore och Davines,
berättar Linda Sundberg.
- Det är viktigt att lära sig att
arbeta med flera olika märken och
ständigt hålla sig uppdaterad av
de senaste på marknaden.

OLIKA INRIKTNINGAR
Den andra terminen är det dags
att välja inriktning - frisör, stylist
eller barberare
I år finns inga elever som kan
tänka sig barberaryrket.
- Det blir dock allt mer efterfrågat
med kunniga barberare, berättar
Linda Sundberg.
PRAKTIK I TVÅAN OCH TREAN
Hantverksprogrammet är ett
yrkesprogram med lärlingsupplägg och går att läsa genom
både Torsbergsgymnasiet och
Staffangymnasiet. Du som
elev lägger mycket tid på APL
(arbetsplatsförlagt lärande) i
den andra och tredje årskursen,
medan du läser dina kärnämnen
på respektive skola. När du är ute
på praktik får du olika uppdrag
från dina lärare.
Eleverna kan bland annat
arbeta som frisör, stylist på
skönhetssalong, på tv, film och vid
andra evenemang.

Kontakta din
studie- och yrkesvägledare om du har
frågor om lärlingsupplägget!

Med 14 elever har Linda Sundberg
och hennes kollega Petra Jönsson
möjlighet att ta väl hand om
eleverna.
Intresset för utbildningen är stort
och arbetsmarknaden ser bra ut.

?!

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE YRKESPROGRAM?
Med rätt individuellt val kan du göra din yrkesutbildning högskoleförberedande!
Kontakta din närmaste studie- och yrkesvägledare för
mer information om ditt individuella val.
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Premiär för ett
populärt & kreativt
yrkesprogram
17

SKOLA, IDROTT OCH BOENDE
Vigo Eriksson från Sälen studerar
tredje året på Höghammargymnasiet och programmet för
skog, mark och djur. Han går
även idrottsgymnasiet. Vigo trivs
väldigt bra i Bollnäs och i sitt LSSboende på Hamrelund.
- Här är toppen, tycker han.
Ett par gånger i veckan tränar
Vigo. För hans del blir det fotboll
och innebandy. Det är det han
gillar bäst.
- Jag är ganska bra på skott, men
behöver träna på dribblingar i
fotbollen.

TRIVS MED SITT BOENDE
Vigo bor på Hamrelund. Han trivs.
Boendet är fräscht och här finns
gemensamma utrymmen och
givetvis egna rum.
Genom skolan har han fått nya
kompisar. Varannan helg åker
han hem till Sälen; det är en bit.
Och ändå blev det inte skidor när
du kommer från skidmetropolen
Sälen?
- Nej, säger Vigo, utan att tveka.
Fotboll och innebandy är bäst!

Jag trivs

PRAKTIK PÅ SKOLAN
Efter grundskolan visste
Vigo inte vad han
skulle studera.
En ledare på
fritidsgården
hade hört talas
om Höghammargymnasiet och
tillsammans med
sina föräldrar
besökte han skolan
och Vigo fick prya en
hel vecka.
- Det var en cup mot
Gävle då och jag fick också
vara med. Det var jättekul!
Vigo trivs och mår bra av
träningen.
- Man blir både glad och trött.
BRA LÄRARE OCH TRÄNARE
Vigo gillar sina lärare och tränare.
- De är väldigt bra.
Vigo gör alltid sitt bästa på
planen, vittnar hans bolltränare
om, och han är en stark
lagspelare och schysst kompis.

TESTA SJÄLV
När du gör praktik på
Höghammargymnasiet
finns möjlighet att testa
både idrott och boendet!

Gör som Vigo gjorde,

KOM & HÄLSA PÅ OSS!
18

jättebra här!
VIGO

Programmet för
Skog, mark och djur
Höghammargymnasiet

STUDIEBESÖK/PRAKTIK
HÖGHAMMARGYMNASIET
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

IDROTTSGYMNASIET_BOLLNAS
19

- Jag gillar verkligen Staffan! Det
är en sådan charmig miljö.
Det säger Alma Thurfjell som går
andra året på Staffangymnasiet;
samhällsvetenskapsprogrammet
med inriktning samhälle.
Under högstadiet var Alma väldigt
intresserad av samhällsämnena
så att välja just det programmet
var inte särskilt oväntat eller
främmande.
NYA MÄNNISKOR
Alma kände under högstadiet att
hon ville vidare och träffa nya
människor. Det är precis så det är
på gymnasiet, tycker Alma nu.
- Jag har hittat flera likasinnade
nu!

Testa själv!

Var elev för en
dag och bekanta
dig med skolan!

Alma

trivs bra på
gymnasiet
SAMHALLSTAFFANGYMNASIET

Jag har hittat flera
likasinnade nu!
ALMA

Samhällsvetenskapsprogrammet
Staffangymnasiet

1120

Nu är Alma inne på andra
årskursen. Den första har mycket
varit väldigt nytt men också
väldigt kul. Hon siktar på att
plugga vidare så småningom.
FIN MILJÖ
Staffangymnasiet är en anrik
skola och har en fin miljö, tycker
Alma.
- Särskilt A-huset med högt till
tak, välvda fönster och anor från
1800-talet. Det ger en speciell
känsla när man är här.
Alma trivs och uppskattar den
hjälpsamhet och generositet som
finns bland lärare, rektorer och
elever. Det är viktigt för att man
ska trivas på skolan.
ÄR MED I ELEVKÅREN
Alma är vice ordförande i
elevkåren.
- Jag blev tillfrågad och tackade
ja. Till en början var jag helt
oerfaren, men det var bra folk i
den förra styrelsen och de gav
ett gott och seriöst intryck av
elevkåren.
- Det är bra att få ta ansvar och
det ger erfarenhet att organisera
och planera, något som jag vet
att jag kommer ha stor nytta av
i framtiden. Framför allt är det
kul att jobba tillsammans med de
andra i elevkåren, samt lärare och
rektorer.

TILLSAMMANS

SKAPAR VI FRAMTID
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Något a
gymntt tänka på
asiev inför
alet!

Hej! Hur mår du?
Ditt välmående är vår

VIKTIGASTE UPPGIFT!
ARBETA FÖREBYGGADE
Elevhälsan vid våra skolor arbetar förebyggande 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. 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.

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
yrkesgrupper; kurator, skolsköterska,
specialpedagog, samt studie- och yrkesvägledare.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. Din psykiska hälsa är viktig!

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 finns här för dig. 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!
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Absolut bästa skolan!
EMIL

Individuella programmet
Höghammargymnasiet
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EMIL GER HÖGHAMMAR TOPPBETYG
Det här är absolut bästa skolan
- i hela Sverige!
Det tycker Emil MalmströmAngsell.
Han studerar fjärde året
på Höghammargymnasiets
individuella program med
ämnesområdet Natur & miljö.
Emil kommer från Stockholm.
Han har alltid gillat att vara ute i
naturen och här på Natur & Miljö
finns alla förutsättningar för det.
- Här är super!
UTE I NATUREN
Tillgången till skolskogen på
Ren gillar han. Det är absolut
bästa utflyktsmålet för det är så
välskött, tycker många som bor
i området. Där fixar och jobbar

natureleverna. De röjer sly, sågar
ved, sätter upp fågelholkar, ser
till att det är rent och snyggt.
Det handlar mycket om återbruk
och att återvinna också. Emil
har en förkärlek till att skruva
och fixa. Och så klart, att köra
lilltraktorn. Eleverna jobbar
också med vardagsteknik; att
sopsortera och hålla ordning.
RENT OCH SNYGGT
Emil och hans kompisar ser
också till att det är rent och
snyggt på skolgården och så
odlar de potatis och grönsaker.
- Jag bor på Framnäs, berättar
Emil.
Även där, runt om skolans egna
LSS-boende, hjälper han till med
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att hålla sly borta i området.
Ordning och reda.
ESTETISKA ÄMNEN OCH GYM
Emil gillar musik; Carola och
Zara Larsson är stora idoler. Han
lyssnar mycket på musik.
Han har även musikundervisning och på slöjden
jobbar han med att tillverka en
epa-traktor i miniatyr.
Under veckan har han också
idrott. Emil gillar att gymma.
Det är ett gediget schema, men
kul, tycker Emil. Han kan inte nog
berömma skolan.
Inte bara Hälsinglands bästa
skola utan hela Sveriges; om
Emil får bestämma.

SATSA PÅ DIN
FAVORITIDROTT

Kontakta din studie- och
yrkesvägledare för mer
information eller läs mer
om respektive idrott på
våra hemsidor.

KOMBINERA
ELITIDROTT
& SKOLA

RIKSIDROTTSGYMNASIUM,
NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING
OCH IDROTTSPROFIL
VÅRA IDROTTSUTBILDNINGAR
Som elev hos oss kan du
kombinera flertalet av våra
program med en satsning på
din favoritidrott. Våra idrottsutbildningar leds av mycket
kvalificerade idrottslärare och
instruktörer för bästa kvalitet.
Våra skolor erbjuder olika
former av idrottsutbildningar
inom RIG, NIU och idrottsprofil.

ANSÖKAN
Idrottsprofilerna väljer du i
samband med ditt val av skola.
RIG och NIU ansöker du under
höstterminen (1 december)
innan du gör ditt gymnasieval.
SKOLFORM/IDROTT
Våra idrottsutbildningar kan
kombineras med gymnasieeller gymnasiesärskolestudier
enligt tabellen här till höger:
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RIG Bordtennis
RIG Parafriidrott
NIU Bandy
NIU Bordtennis
NIU Friidrott
NIU Konståkning
Idrottsprofil Fotboll
Idrottsprofil Friidrott
Idrottsprofil Handboll
Idrottsprofil Innebandy
Idrottsprofil Ishockey
Idrottsprofil Motion
Idrottsprofil Övrigt

Gy
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gysär
x

x
x
x
x

- Under tävlingssäsong
tränar jag fem gånger i
veckan, annars blir det
sju gånger i veckan.

Att både plugga och ägna sig åt det bästa som
finns under gymnasietiden är helt klockrent,
tycker Alma Hansson som bor i Bollnäs.
Hon studerar ekonomiprogrammet på
Torsbergsgymnasiet, årskurs två, och tränar
NIU Friidrott.
Alma har tränat friidrott sedan hon var tio år.
Hennes mamma ägnade sig åt det när hon
var barn.
- Det finns en sådan gemenskap i friidrotten,
berättar Alma, som tränar och tävlar i både
längdhopp och tresteg.
Hon är givetvis också engagerad i Bollnäs
friidrottsklubb och har deltagit i tävlingar
ibland annat Haparanda och Göteborg.
Kul, tycker Alma.

SER ALLA
Alma kan verkligen
rekommendera
idrottsgymnasiet och
kombinationen med studier.
- Här får man god hjälp med
all träning som man behöver.
- Vi är en lagom grupp så man
blir aldrig bortglömd.
Just nu är det idrotten som är
viktig så Alma har inte funderat
så mycket på framtiden efter
trean. Hon vill plugga och träna
och bara bli bättre.

MÅL OCH FÖREBILDER
Att ha förebilder är viktigt, Alma har Maja Åskag
och Kahaddi Sagnia.
Målet är förstås att bli så bra som möjligt, men
för Alma är det självklart att också plugga och
hon tycker att det går att kombinera med
satsningen på friidrott. Visserligen är det
lite tufft till och från, men för det mesta
fungerar det bra.

I sin åldersgrupp F 17 ligger hon nia i
tresteg och 16:e i längdhopp.
- Jag siktar ju uppåt och inte neråt,
säger Alma och skrattar.

Jag siktar
uppåt!
ALMA

NIU Friidrott
Ekonomiprogrammet
Torsbergsgymnasiet

Klockrent med

TRÄNING & PLUGG
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SVÅRSLAGNA
förutsättningar

... blir ännu bättre

Absolut bästa skolan i Sverige
om man vill satsa på sin idrott!
ELLIOT & ALEXANDER

NIU Bordtennis / Ekonomiprogrammet
Staffangymnasiet

ELITSATSNING
Elliot Lundqvist tvekar inte en
sekund när han berömmer
Staffangymnasiet. I och med
elitsatsningen inom NIU
Bordtennis har han möjlighet att
gå fyra år på gymnasiet och det
ekonomiska programmet, för en
helhjärtad satsning på sin idrott.
Det gör att han och hans kompisar
kan träna mer och samtidigt få en
högskoleförberedande utbildning.
Klasskamraten Alexander
Wassdahl instämmer. De två har
kamperat ihop länge och träffats
på läger och tävlingar.

ROLIGAST MED BORDTENNIS
Elliot kommer från en bordtennisfamilj i Söderhamn. Alexander
kommer från Stockholm och
valde mellan NIU Fotboll och NIU
Bordtennis.
- Det var bordtennisen som vann,
eftersom det är roligast.
Det blir mycket bordtennis för
grabbarna.
Förutsättningarna i Söderhamn är
svårslagna, förklarar de.
I Söderhamn finns det grupper för
alla nivåer i föreningen SUIF och
skolan är förstående och hjälper
till om eleverna behöver åka på
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tävlingar eller läger.
- Vi har så bra träningsmöjligheter
och träningslokalen ligger alldeles
intill skolan.
EKONOMISKA PROGRAMMET
Alexander och Elliot studerar det
ekonomiska programmet.
- Det är en bred utbildning.
Ämnena intresserar dem
och utbildningen går bra att
kombinera med idrottssatsningen.
Att man sen kan välja att studera
på gymnasiet i fyra år är förstås
ett plus.

RIKSIDROTTSGYMNASIUM
BORDTENNIS

2023
NYHET!
En glädjande nyhet
inför hösten 2023 är att
Staffangymnasiet tar
bordtennissatsningen till
nästa nivå och erbjuder,
förutom NIU, även
Riksidrottsgymnasium (RIG)
till kommande elever.

Kom ihåg!
Sista ansökningsdag för RIG är
1 december

Riksidrottsgymnasium
RIG Parasport/Friidrott

Höghammargymnasiet & Torsbergsgymnasiet
På riksidrottsgymnasiet
(RIG) finns möjligheten att
kombinera din gymnasieutbildning med parasport
på allra högsta nivå.
Den här utbildningen
riktar sig till friidrottare
i alla klasser inom
parasport, det vill säga
personer med intellektuell
funktionsnedsättning,
synnedsättning eller
rörelsenedsättning.

RIKSREKRYTERING
RIG är riksrekryterande,
vilket gör att elever från
hela landet kan söka och
tas in på samma villkor.
Antagningen till RIG sker
genom två ansökningsprocesser: en idrottslig och
en skolmässig.
De elever som anses
ha bäst förutsättningar
att tillgodogöra sig
utbildningen erbjuds plats.

FRIA PLATSER
Tävlar du i en annan parasport än friidrott, går det
även att ansöka om ”fria
platser”. Kontakta oss så
berättar vi mer om den
möjligheten.

SPETSKOMPETENS
Vår RIG-utbildning
kännetecknas av goda
förutsättningar med
internationellt erkända
tränare och vass spetskompetens inom området.

SATSAR PÅ IDROTTEN
Elliot och Alexander satsar på sin
sport och de har vunnit SM för
18-åringar i lag tillsammans med
Daniel Lindsö.
De brinner för bordtennisen
och tycker att det är toppen att
de kan göra det de tycker allra
bäst om och samtidigt plugga på
gymnasiet.
Som de säger – Staffan är bäst!
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Välkommen till

ÖPPET HUS!
Staffangymnasiet i Söderhamn
Tisdag 25 oktober, kl. 18.00
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs
Onsdag 26 oktober, kl. 18.00
Nordanstigs gymnasium i Bergsjö
Onsdag 26 oktober, kl. 18.00
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TEKNIKSTAFFANGYMNASIET

Teknikprogrammet
ger oss en bra grund
RANIA & SIMON
Teknikprogrammet
Staffangymnasiet

Gymnasietidningen och Öppet hus
hjälpte Rania och Simon att välja rätt
- Jag läste gymnasietidningen
och deltog på Öppet hus och
kom fram till att jag skulle välja
teknikprogrammet. Jag blev så
intresserad av de ämnen som
finns på programmet.
Det säger Rania Hammel som
studerar tredje årskursen
på teknikprogrammet på
Staffangymnasiet.
Hon är klasskamrat med Simon
Holmqvist.
- Det är ett så brett program och
mycket teknik.
BRA KLASS
Rania tänker sig i dag en
yrkeskarriär inom arkitektur.
- Men man vet aldrig något om
framtiden.
- Jag trivs med klassen. Vi är 25
elever och trivs tillsammans. Det

är sjukt mycket ibland att läsa och
mycket nytt, men det funkar.
Simon instämmer. Han
poängterar dock att lärarna ger
eleverna den tid som behövs för
de olika ämnena.
EN GRUND ATT STÅ PÅ
För Simon har teknikprogrammet
känts rätt från början.
- Här får vi en bra grund att stå
på om man vill plugga vidare till
ingenjör, säger han.
Han tilltalas också av designinriktningen och webbutveckling.
Han gillar programmering och
att skapa något. Kanske blir han
civilingenjör, elektroingenjör lutar
det åt i dag.
- Det känns roligt och komplicerat
och jag vill gärna till Uppsala; en
riktig studentstad.
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KREATIVT TÄNKANDE
Rania tycker om det kreativa
tänkandet och entreprenörskap. I
skrivande stund har inte perioden
med UF-företag börjat. Men det
ser Rania fram emot.
- Det känns helt rätt för mig.
Visst krävs det en del tid till
skolarbete, men ändå hinner
Simon och Rania med fritiden.
Simon styrketränar och gillar
bergsklättring. Rania tränar och
gymmar och gillar också att
fotografera.
Båda lovordar Staffangymnasiet
och teknikklassen.
- Alla kan umgås med alla och vi
trivs tillsammans!

LÄRLING
YRKESUTBILDA DIG SOM

Det blev så rätt att studera
för Emilia Engh i Bollnäs när
hon började på restaurangoch livsmedelsprogrammet,
lärlingsutbildning.
Från att ha varit lite skoltrött
tycker hon i dag att det är
härligt att gå till skolan och sin
praktikplats. Emilia studerar tredje
året och tar studenten till våren.
HANDLEDARNA VIKTIGA
Hon har hittills praktiserat på
Travrestaurangen och har precis
börjat praktisera på Gästisbacken
i Alfta. Och handledare är Sara
Källänge - tidigare elev på RLprogrammet.
- Handledarna betyder mycket.
Det är viktigt att lyssna och fråga
när man är osäker.
- Det känns roligt med ny miljö
och nya utmaningar, tycker Emilia.
Det bästa är att vara ute och
praktisera.
PENDLAR FRÅN BOLLNÄS
Varje dag pendlar Emilia till
Alfta. Hon är glad att hon tagit
körkort och kan ta bilen till
praktikplatsen. Vissa dagar har
hon teoretiska ämnen i skolan, på

UTBILDNING I ANNAN MILJÖ
Flertalet av våra yrkesprogram på
Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet 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

Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.
- Det har fungerat så bra, tycker
Emilia.
Hon ger utbildningen högsta
betyg; kombinationen praktik och
teori passar henne perfekt.
NY PRAKTIKPLATS
Emilia tycker det är roligt att
hon nu får chansen att prova
en ny praktikplats och får andra
erfarenheter. Hon har hjälpt till
där i sommar och trivdes väldigt
bra.
- Gästisbacken är ett mysigt ställe.
Hon gillar att få vara med och
planera meny, jobba i köket och
lära sig mer om kockyrket.
MIDDAGSTIPS
Emilia delar gärna med sig av sina
middagstips. Panerad kyckling,
en fräsch sallad och ugnsrostad
potatis är en favorit.
Hon vill lära sig så mycket som
möjligt och säger inte nej till extrajobb. Och jobb räknar hon med
att hon får efter studenten. Det är
brist på kockar lite överallt.
- Det känns skönt att veta att man
får jobb.

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
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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!
LÄRLINGSANSTÄLLNING
En fantastisk möjlighet vi kan
erbjuda elever på utvalda
yrkesprogam, är GLA - Gymnasial
lärlingsanställning. Det är som
det låter - du kan bli anställd som
lärling hos ett företag under din
tid på gymnasiet. Med lön. Ja, du
läste rätt. Med lön!

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
YRKESPROGRAM?

Med rätt individuellt val kan du
göra din yrkesutbildning högskoleförberedande!
Kontakta din närmaste studie- och
yrkesvägledare för mer information
om ditt individuella val.

Skönt att veta
att man får jobb
EMILIA

Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Torsbergsgymnasiet

Kontakta din
studie- och yrkesvägledare om du har
frågor om lärlingsupplägget!

STAFFANGYMNASIET eller
TORSBERGSGYMNASIET?
• När du läser GLA är du anställd
och har en arbetsgivare som
satsar på dig. Arbetsplatsen är
en del av skolan.
• 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.
Arbetsgivaren satsar på dig och
din utbildning!
hufb.se/gla
gymnasielarling.se

SÅ HÄR GÅR DET TILL NÄR DU LÄSER EN LÄRLINGSUTBILDNING
Eleverna går i en lärlingsklass och har alla sina gymnasiegemensamma
kurser tillsammans på sin antagningsort/skola.
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 (Staffangymnasiet i Söderhamn eller
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs) och
har dina gymnasiegemensamma
ämnen exempelvis matematik,
svenska, engelska och idrott.
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EXEMPEL RL-LÄRLING ÅR 2-3
Praktik tre dagar i veckan i
ett kök och gör yrkeskurser.
Yrkeslärare från restaurangoch livsmedelsprogrammet
bedömer och följer upp.
Övriga två dagar studerar du
gymnasiegemensamma ämnen
som exempelvis historia, religion,
naturvetenskap, samhällskunskap
och idrott samt individuella
val på din gymnasieskola.

Det stod mellan samhälle och estet. Till slut
blev det estetiska och inriktning sång.
- Jag kom på att jag ville ha roligt och samtidigt
gå ett program där jag kan studera vidare.
Det säger Cornelia Sundin som bor i
Söderhamn och studerar årskurs två av
estetiska programmet på Torsbergsgymnasiet
i Bollnäs.
GILLAR DANS OCH MUSIK
Egentligen kanske det inte var så konstigt att
Cornelia satsade på just estet; hon har dansat
i fyra år, spelat teater i ett år, sjungit i tre år
och hon spelar gitarr och piano…
- Nu vill jag utveckliga mig vidare i sång,
berättar hon.
På estetprogrammet finns möjligheten att
uttrycka sig musikaliskt i olika genrer; närmast
väntar musikal och senare blir det opera.
NYA VÄNNER SNABBT
Torsbergsgymnasiet och estetiska
programmet har gett Cornelia nya vänner.
- Det var inte svårt och kändes inte jobbigt alls
att börja i en ny klass utan att känna någon.
Det gick snabbt att få nya vänner på skolan.
En dag på estetprogrammet kan vara
väldigt späckad – estetdagar kan det vara
kör, sångensemble, gehörs- och musiklära,
klassteater och improvisation och kanske
klassdans.
På teoridagar studerar Cornelia guide- och
reseledare med elever från ekonomi- och
samhällsprogrammet. Cornelias önskan är att
det, tillsammans med estetämnena, ska göra
henne säkrare att framträda inför publik. Det
vill hon utveckla.
- Jag är på god väg att bli bättre på det, säger
hon.
Framtiden är just nu ett blankt papper. Det
kan bli något estetiskt, men det kan också bli
något yrke som handlar om psykologi eller
samhällsinriktning.
- Jag tar en dag i taget.

ROLIGA
DAGAR!
BOLLNASESTETERNA

PENDLAR VARJE DAG
När Cornelia inte pluggar läser hon gärna
– spänning och fantasy helst. Det hinner
Cornelia när hon pendlar med buss 100
mellan Söderhamn och Bollnäs. Den funkar
att pendla, tycker hon – bortsett från när
bussen är försenad och det är snöstorm… Det
blir tidiga morgnar.
- Det får man helt enkelt leva med om man
vill studera det estetiska programmet på
Torsberg. Det är det värt, tycker Cornelia.

Det är lätt att
få nya vänner på
Estetiska programmet
CORNELIA

Estetiska programmet
Torsbergsgymnasiet
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Testa själv!

Var elev för en dag och
häng med ett program.
Bekanta dig med
skolan!

MÄNNISKANS

BÄSTA VÄN
Ett program och en inriktning för
dig som drömmer om att arbeta
med hundar 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
djurraser, få kunskaper om olika
beteenden och behov, och det
viktiga samspelet mellan djur och
människa.
På utbildningen kommer du
även att få lära dig vilka typer av
sjukdomar/skador som är
vanliga för respektive ras.
MYCKET TID PÅ ARBETSPLATER
Du varvar teori med praktik ute
på olika arbetsplatser genom
att exempelvis göra praktik på
ett hunddagis, en veterinärstation
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
arbete direkt. Du kan även plugga
vidare på yrkeshögskola eller
skaffa grundläggande högskolebehörighet genom att läsa
ytterligare några kurser under
gymnasietiden. Du kan alltså
fördjupa dig ännu mer inom
området efter gymnasiet.
LÄRLINGSUTBILDNING
Naturbruksprogrammet med
inriktning djurvård/hund är en
lärlingsutbildning på
Staffangymnasiet i Söderhamn,
som även kan läsas genom
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.
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NB22_STAFFANS

En unik möjlighet på
HÖGHAMMARGYMNASIET
FITNESS ASSISTANT - DIN HÄLSORESA
Vi gör en hälsoresa tillsammans. Målet är att vi ska lära oss mer om
fysisk aktivitet och hälsa. Vi har tagit fram en utbildning som kan leda till
en certifiering som Fitness Assistant (assisterande träningsinstruktör),
en yrkestitel som certifieras enligt europastandard satt av EuropeActive.
Hälsinglands Utbildningsförbund har rättigheten att certifiera till Fitness
Assistant och naturligtvis börjar vi med våra elever från vår anpassade
gymnasieskola - Höghammargymnasiet!
OM PROJEKTET
Fitness Assistant är ett treårigt utvecklingsprojekt med stöd från
Allmänna Arvsfonden. Vi har tillsammans med våra samverkansparter
skapat denna utbildning. Efter projektet kommer förbundet,
tillsammans med projektets samverkansparter, att hålla i utbildning och
certifiering samt förvaltning och spridning av metoden.
Häng med du också!
www.hufb.se/fitnessassistant
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VÄLKOMMEN
TILL VÅRA SKOLOR!
Innan du gör ditt gymnasieval har du möjlighet att komma
och hälsa på hos oss. Testa livet som elev på våra skolor. Följ
med en klass eller testa ett träningspass på någon av våra
idrottsutbildningar.
Ta chansen att bekanta dig med våra lärare, lokaler och elever för
att underlätta ditt val av skola och program.

ELEV FÖR EN DAG

NORDANSTIGS GYMNASIUM
STAFFANGYMNASIET & TORSBERGSGYMNASIET
Välj ett program du är intresserad av och följ med en hel dag.
Passa på att ställa frågor till våra elever och lärare, de känner
skolan bäst! Ditt besök kommer nog att kännas lite pirrigt i
början, men det blir både roligt och informativt. Vi ses!

ELEV FÖR EN VECKA, ELLER TVÅ
HÖGHAMMARGYMNASIET

Vi vill att ditt val av anpassad gymnasieskola och program ska
kännas tryggt både för dig som elev och vårdnadshavare. Därför
är du välkommen på studiebesök och praktik hos oss.
Träffa elever och lärare, upplev en helt vanlig skolvecka. Du får
du till och med möjlighet att testa skolans egna LSS-boende!

Läs mer på skolornas hemsidor eller
kontakta studie- och yrkesvägledaren på
din nuvarande skola och boka in ett besök!
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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

