DAX!

TILLSAMMANS
SKAPAR VI
FRAMTID

TRÄNA KROPPEN OCH
HJÄRNAN PÅ HÖG NIVÅ

BUSINESS AS USUAL
TJEJERNA SOM GÖR AFFÄRER AV FORM

HÖGHAMMARGYMNASIET | STAFFANGYMNASIET | TORSBERGSGYMNASIET

2019/20

14

11

31

7

Innehåll
4 Första dagen
7 Med spikskor mot nya mål
8
11
12
14
16

STAFFANGYMNASIET
Ciao!
Våra program
Som en pingisboll mellan skola och träning
Business as usual

18 Checklista inför gymnasievalet

20 HÖGHAMMARGYMNASIET
23 Dubbel strike för Linn
24 Våra program

26
29
31
32
34

TORSBERGSGYMNASIET
Sångeleven som blev danslärare
Bandy på schemat
Våra program
Lina och Olivia på väg

SISTA
ANSÖKNINGSDAG
GY 15 FEBRUARI 2019
GYSÄR 31 MARS 2019

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs
Tel 010-454 11 40
hoghammargymnasiet@hufb.se
www.hoghammar.se

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn
Tel 010-454 11 20
staffangymnasiet@hufb.se
www.staffangymnasiet.se

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

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

FÖRSTA
DAGEN
Den där kvällen, efter första dagen på gymnasiet
Hur vill du att det ska kännas? Du är säkert snurrig
av alla nya intryck, men känner troligen en glad
förväntan. Nu väntar några roliga år.
Du blir vuxen och upptäcker vem du är och vem
du vill vara. Det är viktigt att du snabbt lär känna
både elever och lärare. Därför får du en mjukstart
på din nya skola. Vissa dagar börjar framtiden extra
mycket. Välkommen att starta den med oss!

skapa en helt unik gymnasieutbildning – eftersom
du är helt unik. Kombinationerna av program,
kurser och inriktningar är snudd på oändliga.
Välj mellan tre olika skolor.
I Bollnäs ligger Torsbergsgymnasiet och gymnasiesärskolan Höghammargymnasiet, i Söderhamn
finns Staffangymnasiet.
Vår enkla filosofi är att du ska få mer än en vit
mössa och ett betyg när du slutar. Du ska få en
utbildning som du får användning av – oavsett om
du vill läsa vidare eller ta steget in i arbetslivet direkt.

Ingen är som du.
Det här magasinet handlar om dina möjligheter att
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Du är aldrig ensam.
Våra lärare är kompetenta, välutbildade och erfarna.
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 dina förutsättningar.
Du kommer dessutom att få uppleva många olika
lärmetoder och lärsituationer. Din studieteknik
kommer att utvecklas och förbättras. I ett nära
samarbete med lärarna kan du ta dig igenom

utbildningen med lyckat resultat – men inte utan
din egen envishet och arbetsinsats. Efter utbildningen kan du få jobb direkt och/eller behörighet
till fortsatta studier.
Två skolor på köpet.
Våra tre skolor samarbetar över skolgränserna.
Under programförklaringen ”Tillsammans skapar vi
framtid” sker ett flitigt utbyte, både vad gäller lokaler,
lärare och event.
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TRÄNA KROPPEN
OCH HJÄRNAN
PÅ HÖG NIVÅ
Vill du gå gymnasiet och på allvar utvecklas i din idrott, både
teoretiskt och praktiskt? Utöver dina studier på något av våra program
ingår fysträning och idrottsteori som en naturlig del av skoldagen.

Nationell idrottsutbildning – NIU

Riksidrottsgymnasium – Parasport

Du läser 400-600 gymnasiepoäng specialidrott; bandy,

Du som har en funktionsnedsättning och satsar på friidrott

bordtennis, friidrott och handboll (handboll endast flickor).

har möjlighet att söka RIG. Du satsar då mot internationell

Uttagningen görs av våra NIU-instruktörer i samarbete med

elit med målsättningen att komma med i Svenska Parasport-

respektive idrottsförbund. Vi samarbetar med våra framgångs-

förbundets friidrottslandslag. Flera av våra elever har

rika klubbar för att erbjuda träning på elitnivå även på fritiden.

varit med i den absoluta toppen i Paralympics och andra
internationella tävlingar.

Idrottsprofil gymnasieskolan
Även i idrotter utanför NIU har du möjlighet att göra en utökad

Idrottsprofil på gymnasiesärskolan

idrottssatsning. Då viks 200–300 gymnasiepoäng åt din idrott.

Här får du professionell träning med rutinerade och kunniga

Du tränar på skoltid cirka två pass per vecka. De idrotter vi

tränare. Du får möjligheten att utveckla dig, träna och tävla

erbjuder fördjupning i är fotboll, innebandy och ishockey och

inom den idrott du vill. Vi erbjuder toppträning i friidrott,

våra NIU-idrotter bandy, handboll, bordtennis och friidrott.

fotboll, innebandy och motionsidrott.
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MED SPIKSKOR MOT NYA MÅL
Lille får en high five av Julius när hon går i mål. – Jag är äntligen frisk
efter en korsbandsskada med nio månaders rehab, förklarar hon.

Lille går i tvåan på Högahammargymnasiet.
Hon valde Administration, handel och varuhantering. På Riksidrottsgymnasiet får hon chans
att utvecklas i sina grenar 100 meter och längdhopp.
– Nu ser jag fram emot att delta i Special Olympics
i Förenade Arabemiraten. 27 länder deltar och
min tränare är headcoach för Sveriges lag.
Men framstegen är inte bara sportsliga sedan
hon började på skolan.
– Jag har flyttat hit och det är stort. Vi bor ett gäng
tillsammans och får hjälp av personal. Jag har lärt
mig att ta eget ansvar och känner att jag vågar
lite mer nu.

Kompisen Julius kommer från Piteå och går
i tvåan på Hälsa, vård och omsorg. Han har
också utvecklats, berättar han.
– Jag har mognat som person och har lärt mig
massor både på lektionerna och i idrottshallen.
Att gå på den här skolan har verkligen hjälpt mig.
Julius grenar är 400 och 800 meter. Det bästa
han har upplevt hittills är träningslägret i Danmark.
– Vi hade så otroligt kul. Nu fokuserar jag på
Skol-SM. Jag har verkligen förbättrat min löpteknik
och ser fram emot att få tävla mot de bästa, säger
Julius och knyter snabbt sina spikskor.
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#STAFFANGYMNASIET

På Staffangymnasiet myllrar korridorerna av
samtal och diskussioner. Redan i dörren kan
du känna den speciella stämning som skolan är
känd för. Alla olika typer av människor och stilar
blandas och du kan enkelt smälta in – eller sticka
ut, om du hellre vill det. Alla får plats för att alla
behövs.
Alla våra utbildningar erbjuder engagerade,
kunniga lärare och hög kvalitet på undervisningen.

Vi är stolta över skolans goda anseende och
att så många vill gå här. Vi har också blivit utsedda
till Sveriges bästa skola i Ung Företagsamhet (UF).
Vi öppnar dörrarna till både högskolan och arbetslivet. På Staffangymnasiet kan du dessutom både
plugga och idrotta. Du kommer garanterat att
utvecklas som människa under dina tre roliga
år hos oss. Här blir du sedd och får samtidigt
vara den du är.
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”Man kan mycket
mer än man tror.
Det har verkligen
gymnasietiden lärt mig”

”Här har jag
mött människor
som är som jag,
med samma intressen””

”Det bästa med skolan
är alla kompisar,
alla lärare är
riktigt sköna”
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Det är kortare än vad du tror mellan
Manhattan och gatorna i Bollnäs eller Söderhamn.

Vi vill öppna dörren till resten av världen. Därför
har våra skolor ett starkt internationellt perspektiv. Vi deltar i ett stort antal internationella projekt.
Du kan få möjlighet att göra utlandspraktik,
ha vänskapsutbyten, möten eller studiebesök i
olika länder. Våra elever driver internationella
projekt både i klassrummet och ute i världen.
Vårt internationella program på Torsbergsgymnasiet, IBDP, leder till en internationell studentexamen, som ger möjlighet till utbildningar
i både Sverige och utomlands.
Syftet är att du ska få erfarenhet av andra länder och kulturer. Därför är språkstudierna en röd
tråd genom de flesta av våra program. Att kunna
prata andra språk ökar ditt självförtroende och
öppnar en värld av möjligheter. Vi erbjuder bland
annat engelska, tyska, franska och spanska på
olika nivåer, samt modersmålsundervisning i flera
språk. Att du kan få praktisera utomlands eller
ingå i internationella nätverk förbereder dig för
en allt mer internationell arbetsmarknad.

Samtidigt förbereder det dig för olika yrkesval
och högskolestudier.
Lämna landet
Idrottare på alla tre skolorna åker på träningsläger till varmare länder. Utöver sina idrotter
får de träning i både språk och att ta personligt
ansvar. Varje höst åker en grupp från Torsbergsgymnasiets EK- och SA-program till något fjärran
land. De får till exempel uppleva hur ett afrikanskt
land fungerar i allt från skola och kommunikationer till miljötänk och genusperspektiv.
Ahlquistska stipendiet
Vid Staffangymnasiet finns ett mycket generöst
stipendium - Ahlquistska stipendiet. Du kan söka
det i tvåan om du är född i Söderhamn och går
på skolan. Stipendiet innebär att du kan få
studera franska, tyska eller italienska, alternativt
göra praktik i Schweiz. Detta görs på sommarlovet
efter tvåan.

Albin Olofsson, EK16

Gustav Norberg , EK16

”Jag var med i Lugano i somras och lärde känna många nya

”Ahlquistska stipendiet är välkänt på skolan. Och jag är

vänner. Det är fantastiskt att vi fick allt betalt. I nian var jag klar

verkligen språkintresserad! Det var en rolig livserfarenhet att

över att jag ville gå ett högskoleförberedande program,

få åka, ett litet smakprov på att bo själv. Efter studenten vet

och självklart på Staffan. Närheten till skolan var avgörande.

jag inte riktigt vad jag skall göra. Jag vill i alla fall plugga vidare,

Efter studenten ska jag nog söka Industriell ekonomi.”

inom ekonomi, kanske i Umeå eller Uppsala.”
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CIAO!
Malin vinkar till en kompis i andra ändan
av Staffansgymnasiets stimmiga cafeteria.
De skrattar och pekar på sina mobiler att
de ska höras.
– Hon var också i Schweiz i somras,
förklarar Malin som går i trean på NA.
Språkresan till schweiziska Lugano är ett
årligt stipendium som skolan delar ut till
sina bästa språkelever i tvåan. Malin sökte
och fick det Ahlquistska stipendiet.
– Helt utan kostnad får en stor grupp elever
studera i Schweiz i tre veckor. Vi hade
fruktansvärt roligt och jag lärde mig faktiskt
rätt mycket italienska.
Malin berättar hur hon alltid har varit blyg
och ganska privat. Att på gymnasiet plötsligt
få träffa människor med samma intressen

förändrade henne.
– Jag har nog mognat och smälter
lättare in i alla möjliga sammanhang.
Jag har verkligen fått nya vänner här.
Malin ville ha en bred utbildning eftersom
hon inte riktigt visste vad hon vill bli. NA
verkade toppen när hon besökte öppet hus.
– Jag har alltid varit intresserad av biologi,
matte och kemi. Valet kändes självklart och
det är verkligen en jättebra skola med bra
lärare. Trots att det är en stor skola är
stämningen trygg och skön.
– Första dagen var jag väldigt nervös men
förväntansfull. Vi hade en superkul kick-off
med alla NA-klasser och starten blev jättebra,
säger Malin som rekommenderar alla nior att
välja skola med hjärtat.
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STAFFANGYMNASIET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Estetiska programmet, ES
Inriktning Musik

Ekonomiprogrammet, EK

Det estetiska programmet ger dig en högskoleförberedande

Inriktning Ekonomi, Inriktning Juridik

utbildning samtidigt som du utvecklar ditt musikintresse.

Företagsekonomin utgår från företagens perspektiv. Tillsammans

Du får varje år delta i flera konserter, musikcaféer och andra

med ämnet entreprenörskap utvecklas dina kunskaper och din

produktioner. Efter examen kommer du att ha kunskaper för

förmåga att starta och driva företag. Andra ämnen du läser är t ex

högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska

juridik, psykologi och hållbar utveckling, Programmet är högskoleför-

och samhällsvetenskapliga områdena.

beredande. Du får möjlighet att starta ett UF-företag.

Naturvetenskapsprogrammet, NA

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

Inriktning Naturvetenskap,
Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inriktning Samhällsvetenskap, Inriktning
Medier, information och kommunikation

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad

På programmet får du kunskaper kopplade till verkliga livet.

av naturvetenskap och miljö. Många av våra elever går vidare

Här studerar du samhället ur ett socialt, politiskt, kulturellt,

till högre studier inom naturvetenskap, teknik, vård, juridik och

historiskt och globalt perspektiv. Du blir väl förberedd för vidare

ekonomi, men även konstnärliga utbildningar.

studier på högskola och universitet. Du kan utbilda dig till t ex
psykolog, polis, lärare, fotograf, webbredaktör, journalist.

Teknikprogrammet, TE
Inriktning Teknikvetenskap, Inriktning Design
och produktutveckling

Vill du veta mer?
Kontakta våra Studie- och
yrkesvägledare:

Teknikprogrammet är det självklara valet för dig som gillar
teknik och design. Du får en bred och stimulerande utbildning
där du lär dig grunderna inom matematik, naturvetenskap
och produktutveckling.

Anders Englund
Tel 010-454 12 91
anders.englund@hufb.se
Yrkesförberedande program, IM
(utom IMSPR)

YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM
Bygg och Anläggningsprogrammet, BA
Inriktning Husbyggnad, Lärling måleri och plåt
Vi ger dig en byggutbildning med bredd och kvalitet. Som bygg-

Maha Persson
Tel 010-454 12 85
maha.persson@hufb.se
Högskoleförberedande program, IMSPR

nadsarbetare får du ett rörligt, fritt och skapande arbete. Du kan gå
direkt ut i arbetslivet eller studera vidare inom yrkeshögskola.
Efter tre års utbildning kan du få anställning på ett byggföretag som
avlönad lärling. Efter drygt två år i yrket får du ett yrkesbevis.
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VÅRA PROGRAM
El- och Energiprogrammet, EE

Fordons- och transportprogrammet, FT

Inriktning Dator- och kommunikationsteknik,
Inriktning Elteknik

Inriktning Transport

Det här är ett program för dig som är intresserad av elteknik

nande och kreativt yrkesval. Utbildningen sker i nära samarbete med

eller data/nätverksteknik. Beroende på inriktning kan du arbeta

transportbranschen. Cirka hälften av utbildningen sker på företag,

som installationselektriker inom industri, larm samt elkraftstek-

vilket ger dig stora möjligheter att knyta kontakter för framtida

niska områden inom industri. Du kan arbeta med distribution och

arbeten. Idag finns många påbyggnadsutbildningar som riktar sig

automation, service eller som PC-tekniker, nätverkstekniker eller

till dig som har gått Fordonsprogrammet.

Transportinriktningen i Söderhamn ger dig en bra grund till ett spän-

webbprogrammerare.

Handelsprogrammet, HA

Hotell och turism, HT

Inriktning Handel och service

Inriktning Turism och resor

Handelsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av att

Här får du viktiga kunskaper om service och bemötande, som du

få en bred utbildning, gillar människor och trivs med att arbeta

kan använda i många sammanhang och situationer inom området.

i en utvecklande bransch med många möjligheter. Vi erbjuder

Inriktningen kan leda till arbete med turisminformation, upplevelser,

också utbildning inom näthandel.

guidning, aktiviteter, reseplanering, resebyråarbete och försäljning.

Industritekniska programmet, IN
Inriktning Produkt- och maskinteknik

Introduktionsprogrammen, IM

Industritekniska programmet är valet för dig som gillar att få lära dig

Du som inte uppnår behörighet till nationella program kan välja

hur saker tillverkas – från idé till färdig produkt eller vara. Vi har ett

något av våra introduktionsprogram.

nära samarbete med ortens företag genom Teknikcollage för att ge

Preparandutbildning IMPRE - ska ge behörighet till ett nationellt

dig en stabil grund inför ditt framtida yrkesval.

program, högskoleförberedande eller yrkesprogram.
Individuellt alternativ IMIND - förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden.
Språkintroduktion IMSPR - ska ge dig som nyligen flyttat till
Sverige en utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare
inom gymnasieskolan eller annan utbildning.

Vård- och omsorgsprogrammet, VO

Yrkesintroduktion IMYRK - för dig som saknar behörighet till

Programmet är en utbildning för dig som är intresserad av vård

yrkesprogram och vet vilket yrkesprogram du vill söka

och omsorg, hälsa, friskvård och livskvalitet. Programmet är ett

Programinriktat individuellt val IMPRO - du har godkända

yrkesprogram och du kan efteråt jobba som undersköterska,

betyg i flera kärnämnen, men saknar behörighet till yrkesprogram.

skötare, vårdare eller personlig assistent. Utbildningen ger även
en god grund för vidare studier.

Du som väljer ett
yrkesprogram kan läsa
in högskolebehörighet
om du vill plugga vidare.
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Casper släpper träningsväskan och pustar ut
i soffan. Efter träningen måste han hem och
hårdplugga inför ett prov. Som elev går han
tredje året på Staffans ekonomiprogram. Som
bordtennisspelare är han rankad femma bland
svenska juniorer.
– Jag tränar cirka 12 tvåtimmars pass i veckan,
både på skoltid och fritid. Passen avslutas med
fysträning men mest är det ren pingisträning,
berättar Casper. Han har ett fyraårigt upplägg på
sin gymnasietid för att klara sin satsning på pingis.
– Jag fördelar kurserna över fyra år för att få tid
att träna och tävla. Jag vill söka vidare till högskolan sen, kanske en utbildning inom redovisning
och bokföring.
Men innan dess gäller satsningen på bordtennis.
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Målet är att bli proffs utomlands och nyligen
tog han ett gigantiskt kliv i bordtennishagen,
berättar han.
– Jag tog mig ända till kvartsfinal i junior-SM.
Jag spelade jämnt och efter SM är jag rankad
femma. När jag började här på skolan var jag
rankad 40.
Casper stortrivs på skolan, både med programmet och kompisarna. Han uppskattar särskilt
att det är så flexibelt.
– Om en vill själv så går det mesta att ordna!
Det finns så många bra och intressanta kurser
att ta del av. Vårt UF-företag ska till exempel
snart lansera en barnbok, säger Casper innan
han försvinner hemåt med den tunga träningsväskan på ryggen.

SOM EN PINGISBOLL MELLAN
SKOLA OCH TRÄNING

15

BUSINESS AS USUAL
Delkursen i företagande är det roligaste,
men också mest tidskrävande de har gjort på skolan.

Stina och hennes kompisar Linnea, Wilma E och
Wilma J snackar business. På bordet i Staffansgymnasiets cafeteria trängs designskisser och marknadsplaner med koppar och glas.
– Vår affärsidé är att producera och marknadsföra
ljusstakar. Designen är viktig för oss, säger Stina
och får medhåll av Wilma E:
– Ja, den kommer att bli väldigt stilren, troligen
i bara svart och vitt. Och absolut inte med några
tråkiga hälsingemotiv, skrattar Wilma E.
Gänget visar sina skisser med rena och grafiskt
tidlösa motiv.
– Produkterna tänker vi beställa hem för att sedan
själva dekorera, lacka och härda i ugn, säger Stina.
De går alla i trean på Staffans ekonomiprogram.
Delkursen i företagande är det roligaste men också
mest tidskrävande de har gjort på skolan.

Rollerna som vd, marknadsförare, ekonom
och produktansvarig har de fördelat emellan
sig. Linnea berättar att hon är ekonomiansvarig:
– Jag gillar de ekonomiska ämnena och alla har
fått ansvar för områden de gillar och är bra på,
förklarar hon.
Tanken är att nå ut med sina produkter till
en stor kundgrupp, berättar de.
– Det ska vara ett sortiment som passar de
flesta och som inte heller blir för dyrt säger
företagets vd, Wilma M, och får instämmande
nickar av de andra. Alla fyra tänker plugga
vidare på högskola och är helt eniga om vad
det viktigaste de har lärt sig på skolan är:
– Att man klarar betydligt mer än man tror,
säger Linnea.
16
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LÄRLING
ELLER
FÖRETAGARE?
Lärling

UF – bli företagare

Vill du snabbt få ett riktigt yrke? Gymnasial lärlingsutbildning är en uppskattad form av yrkesprogram
vid Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet.
Minst hälften av tiden tillbringar du på arbetsplatser.
Lärlingsutbildningen har samma ämnesplaner som
den vanliga skolförlagda yrkesutbildningen och leder
till samma yrkesexamen. Du har rätt att läsa
in grundläggande högskolebehörighet.

Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept som
ger dig möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Konceptet finns på
alla våra tre skolor. Under ett år driver du själv,
eller tillsammans med andra om du vill, ett UFföretag med riktiga tjänster och varor. Du får uppleva
ett företag från start till drift och slutligen avveckling.
Värdefulla kunskaper att ta med sig ut i livet.
Under året får företaget delta i tävlingar och mässor,
däribland en internationell.
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23 oktober
ÖPPET HUS på Torsbergsgymnasiet
24 oktober
ÖPPET HUS på Staffangymnasiet
1 december
Sista dagen för ansökan till RIG
Sista dagen för ansökan till NIU
Länk till ansökan finns på vår hemsida
hufb.se/idrottsgymnasiet
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21 januari
Första dagen för ansökan
15 februari
Sista dagen för ansökan till Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet
31 mars
Sista dagen för ansökan till
Höghammargymnasiet
Vecka 15
Preliminärt antagningsbesked skickas ut
(gäller Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet)
23 april
Omvalsperioden öppnar
17 maj
Omvalsperioden stänger
1 juli
Slutligt antagningsbesked skickas ut.
Du måste svara om du vill ha
platsen eller inte senast 3 veckor
efter antagningsbeskedet
Höghammargymnasiet
Antagning sker när hemkommunen
beviljat ansökan
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CHECKLISTA INFÖR
GYMNASIEVALET
Ta hjälp
Detta är troligen det första stora beslutet i ditt liv.
Även om det inte är livsavgörande måste det få ta
tid. Diskutera med dina föräldrar eller vårdnadshavare, även om de kanske förstår mindre än du av
alla program och krångliga poängsystem. Kom ihåg
att de känner dig bättre än någon annan.
Ditt val
Vad än alla andra säger – beslutet är ditt. Använd
både ditt hjärta och din hjärna. Ibland måste man
våga lite här i livet. Färre elever än vad du tror
väljer program utifrån sina kompisar. Dina vänner
finns kvar och du får snabbt nya, som ofta delar
dina intressen. Däremot kan det vara bra att fråga
äldre elever – vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med dem.

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

Fråga din lärare
Prata gärna med en eller flera av dina lärare på
högstadiet. De känner dina starka sidor och vilka
egenskaper du kan bli bättre på. Studie- och yrkesvägledaren är också bra att diskutera sina tankar
och drömmar med; de vet vägen.
Det här är vi!
Hälsinglands Utbildningsförbund erbjuder ett
brett utbud av utbildningsprogram på Höghammargymnasiet, Staffangymnasiet, Torsbergsgymnasiet.
Vi ser fram emot att lära känna dig och erbjuda dig
det bästa möjliga stödet för att du ska trivas under
din studietid hos oss. Välkommen att söka till våra
gymnasieskolor.
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Upplev oss live

Du är välkommen att dela livet i en klass under en dag. Kör ett träningspass med idrottseleverna,
eller testa allt från köksmaskiner och mikroskop till simulatorer. Hela dagen blir du väl omhändertagen
av våra elever. När du själv har fått uppleva hur det är på gymnasiet blir kanske valet lite lättare.
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#HÖGHAMMARGYMNASIET
Höghammargymnasiet är en fyraårig gymnasiesärskola. För oss är en sak viktigare än allt annat –
att du ska känna dig trygg och ha roligt under
din tid på skolan. Vi ger oss inte förrän du trivs.
Skolan är känd för sin varma och glada gemenskap.
Vi erbjuder nationella och individuella program
och tar emot elever från hela landet. Vi har ett
hälsofrämjande förhållningssätt där fysisk och
mental hälsa prioriteras.
Din kunskapsutveckling står i centrum och varje
elev har en individuell studieplan. Ett specialpedagogiskt perspektiv genomsyrar verksamheten där
erfarna lärare och assistenter möjliggör elevernas
optimala utveckling till kompetenta och självständiga

människor. Vi erbjuder även praktik inom
flera program.
Vi har såväl yrkesinriktade nationella program
som ett individuellt program anpassat efter dina
förutsättningar.
Gillar du idrott och vill röra på dig? Då ska du
ansöka om utbildningsplats vid Idrottsgymnasiet.
Höghammarhallen är en handikappanpassad
idrottshall där vår idrottsundervisning bedrivs.
Du får i regel träna varje dag.
Elevboenden enligt LSS finns i bostadsområden
i Bollnäs och fritidsverksamhet för eleverna ordnas
av boendet. Läs mer om alla möjligheter
på hoghammar.se. Kom gärna på studiebesök!
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”Jag har mognat
som person och lärt
mig mycket och klarar
av att vara själv”

”Idrotten är det
allra bästa! Där får man
ta ut all energi”

”Jag gjorde
studiebesök och praktik
här. Sen var valet
av skola lätt!”
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”Jag har fått mycket bättre självförtroende sedan jag började
här. Jag har inlärningssvårigheter i flera ämnen och här på
Höghammargymnasiet får jag
enormt bra hjälp! Förut var jag
nog lite för blyg och snäll och
vågade inte ha en annan åsikt.
Jag känner mig vuxnare och
mognare nu. Jag vet att jag har
social förmåga och klarar det
praktiska i undervisningen och
jag vågar fråga våra lärare.”

EZ,
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A
F
A
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RO 6,
N
A
R
U
RB1 ELL, RESTA
HOT ERI
BAG
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DUBBEL STRIKE FÖR LINN
– Det var ett stort steg och jag var blyg och försiktig i början.
Men nu tar jag för mig mycket mer, säger hon.

Linn tar en paus i sitt arbete på dagverksamhetens cafeteria. Hon ler och nickar mot en av
gästerna som vill ha påfyllning. Numera har hon
dubbla jobb; på Torsbergs cafeteria och på Röda
Korsets klädförsäljning. Linn minns när hon för
fem år sedan flyttade från Avesta till Bollnäs
för att börja på Vård- och omsorgsprogrammet
på Höghammar.
– Det var ett stort steg och jag var blyg och
försiktig i början. Men nu tar jag för mig mycket
mer, säger hon.
Linn tror själv att det till stor del beror på idrotten.
Under de fyra år hon tränade på Idrottsgymnasiet
växte hennes självförtroende i takt med framgångarna. Resultaten på bowlingbanan och gemen-

skapen med kompisarna och tränarna utvecklade
henne som människa.
– Jag har lyckats rätt bra på både skol-SM och SM.
Det har blivit några medaljer och nu är jag uppflyttad
till B-klassen, säger hon ödmjukt.
Bara att flytta in på elevboendet och tidigt ta
ansvar har hjälpt henne in i vuxenlivet. Nu får
hon boendestöd två gånger i veckan. Hon får
hjälp med planering, handling och vardagslogistiken.
– Jag känner att jag klarar det bättre och bättre.
Det starkaste minnet från skoltiden är när hon
tog studenten och belönades med idrottsskölden
för både sina prestationer och sin förmåga att
möta människor.
– Det var en härlig känsla, skrattar Linn innan hon
fortsätter med sitt jobb – att bemöta människor.
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HÖGHAMMARGYMNASIET
Gymnasiesärskolans
Nationella program

Programmet för Hantverk och produktion
Programmet Hantverk och produktion utvecklar dina kunskaper

De 4-åriga nationella programmen
förbereder dig för att jobba inom olika
yrkesområden. Höghammargymnasiet har
unik yrkeskunskap blandat med rätt pedagogisk
kunskap. Vi har 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.

inom hantverkens och industrins olika yrkesområden och arbetsmiljöer. Här får du förståelse för produktionsprocessen, från idé till
färdig produkt.

Vi erbjuder dessa program:

Programmet för Administration,
handel och varuhantering
Inom programmet driver vi ett tryckeri samt en affär med
kontorsmaterial. Du får alltså erfarenhet av alla arbetsuppgifter som
förekommer inom handel och på ett lager. Utbildningen förbereder

För studiebesök, kontakta:

dig för att arbeta med bland annat enklare administrativa uppgifter,

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

praktisk marknadsföring och enklare dokumentation.

För nationella program:
Jörgen Eriksson
Tel 010-454 11 39
Mobil 070-205 68 07
jorgen.eriksson@hufb.se

Programmet för Hotell, restaurang
och bageri
Här kan du förbereda dig för ett arbete och prova på ett flertal

För individuella program:

områden inom denna servicesektor. Programmet är upplagt runt

Sofia Asp
Tel 010-454 11 38
Mobil 070-190 07 29
sofia.asp-sjolander@hufb.se

fyra block: matlagning, bageri, hotell och servering. Under utbildningen lär du dig att vara serviceinriktad och tränar förmågan att
kommunicera och samverka med kunderna.
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VÅRA PROGRAM
Gymnasiesärskolans
individuella program

Programmet för Hälsa, vård och omsorg

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

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 och förskola. Det kan
också handla om arbete med äldre personer. Du ska tycka om att
arbeta med människor och vilja arbeta med service.

Programmet för Skog, mark och djur

Våra ämnesområden är:
• Estetisk verksamhet

Här får du grundläggande utbildning för ett arbete inom natur,

• Hem och konsumentkunskap

miljö och naturbruksteknik. Många elever tar traktorkörkort under

• Idrott och hälsa

sin tid på skolan. Djurskötsel och ridning/körning ingår olika mycket

• Individ och samhälle

beroende på ditt intresse.

• Natur och miljö
• Språk och kommunikation

Inkludering med estetiska programmet
Gillar du att sjunga, dansa, spela teater och skapa din egen kostym,
mask och scenografi? På estetiska programmet får du medverka
i produktioner som musikteatersaga, musikal och klassisk konsert
inkluderad med eleverna på Torsbergsgymnasiet. Övriga kurser
och kärnämnen läser du på Höghammargymnasiet.
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#TORSBERGSGYMNASIET
De närmaste tre åren kommer att gå snabbare
än vad du tror. Och plötsligt kommer en syréndoftande natt när du och dina vänner – de flesta
av dem känner du inte än – drar genom Bollnäs
gator med era vita mössor. Det kommer eka
mellan husen när ni pratar om framtiden och
ser tillbaka på tre roliga år tillsammans.
Vår skola är framgångsrik inom många områden.
Atmosfären och gemenskapen på skolan är
mycket speciell; både mellan eleverna och mellan
elever och lärare. Du kan fråga nästan vem som
helst som har gått här.
Möjligheterna att skapa en gymnasieutbildning
som följer just dina drömmar är stora.

Beroende på hur du väljer kurser får du en
utbildning som uppfyller näringslivets krav på
arbetssätt och arbetsformer samt högskolans
krav på förkunskaper.
Utöver våra nationella program har du mycket
att välja på. Vi har det internationella programmet
International Baccalaureate (IB).
Är du idrottsintresserad har du möjlighet att
välja mellan ett antal idrotter. Vi har elitidrottsgymnasium (NIU), riksidrottsgymnasium inom
parasport samt idrottsprofiler inom olika idrotter.
Vi tycker självklart att du ska tillbringa dina tre
gymnasieår här på Torsberg, och att den där härliga
junidagen om tre år ska börja på just vår skolgård.
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TA STEGET UPP
PÅ SCENEN!
Vi lägger stor vikt vid att du
ska utvecklas som människa,
bli modigare och starkare i dig
själv och tillsammans med andra.

Vill du uppleva tre år fyllda av musik, dans eller teater?
På Staffangymnasiet kan du läsa inriktning musik – en

Du väljer personlig inriktning inom sång/instrument, dans,
teater eller vår särskilda variant i ljudteknik. Varje år gör vi

musikfördjupning i ensemble och instrument/sång med fokus

en scenisk produktion och tredje året en slutproduktion som

på konserter och andra sceniska produktioner. Vi har ett nära

innehåller allt en professionell föreställning ska göra. Vi har

samarbete med Söderhamns Kulturskola, Du har under dagtid

t ex satt upp Cabaret, Hair, Sound of Music.

tillgång till skolans replokaler och musikdatorer, för att du
under dagtid ska ha möjlighet att repa/spela/starta eget band.
På Torsbergsgymnasiet läser du musikdramatik – du spelar

Väljer du Höghammargymnasiet finns möjlighet till inkludering med Torsbergsgymnasiets estetiska ämnen. Också det
Individuella programmet har ämnesområdet Estetisk verksam-

teater, sjunger i kör och dansar. Detta för att du ska få en så

het, där du kan välja att uttrycka dig inom musik, dans

stor bredd som möjligt som scenartist.

och teater.
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SÅNGELEVEN SOM BLEV DANSLÄRARE
– Jag är verkligen kär i Hälsingland. Här finns allt det jag uppskattar mest

Erik öppnar dörren och korridoren fylls av
dansande och sjungande estetelever. För tio
år sedan dansade han själv ut från klassrummet
med sina kompisar. Nu är han tillbaks igen,
som pedagog på sitt gamla program.
– Själv hade jag inriktning sång, men på ES blir
man ju väldigt allround. Eleverna får prova på alla
delar i en produktion; från scenografi till sång och
teater, förklarar Erik.
Efter studenten kom han in på musikalakademin
i Umeå. Det var där han upptäckte dansen på allvar.
Efter två år sökte han in på Balettakademin.
– Hundratals söker och bara drygt tio tas in.
Jag var en av dem och efter tre år var jag
professionell dansare.

Kärleken tog honom så småningom tillbaka
till Bollnäs och jobbet som danspedagog på
sin gamla skola.
– Jag är verkligen kär i Hälsingland. Här finns
det jag uppskattar mest: att sova ute i det
fria, skogen, mörkret och närheten till naturen.
När han förr var ute på auditions stötte han
ofta på gamla elever från ES på Torsberg.
– Vi syns verkligen i kulturkretsar, skolan
och utbildningen har gott anseende i branschen.
Det viktigaste med ES tycker han är att
programmet utbildar människor.
– Man lär sig att testa. Man får en social kompetens och vågar verkligen möta människor, säger
Erik innan det är dags för eleverna att dansa in igen.
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Vågar du tro på
dig själv,
så upptäcker du
dig själv

Alexander Lindahl, VO17
– Jag dansar och valde Vård- och omsorgsprogrammet för att bryta normer inom yrket. Det viktigaste jag tar med mig
från skolan är nog att följa sitt inre och att ha ett mål i livet. Vågar du tro på dig själv så upptäcker du dig själv –
då lyckas man i livet.
– Jag skulle säga att åren på skolan har förändrat mig. Jag har blivit mer målmedveten, mer mogen. I framtiden hoppas
jag få hålla på med dansen, skådespeleri och radio. Jag föreläser redan nu för ungdomar på temat att våga vara öppen
om sig själv.
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BANDY
PÅ SCHEMAT
– Jag ville satsa på bandyn. Jag tränar mycket och är intresserad
av hälsa och fysik. Därför kändes VO helt rätt, säger Oswald.
Oswald och Liam har hittat ett lugnt hörn i
biblioteket. De borde plugga, men som vanligt
snackas det en hel del bandy. Båda går i ettan
på Vård- och omsorgsprogrammet och NIU Bandy.
– När jag skulle välja var jag lite skoltrött. Jag
tränar mycket och är intresserad av hälsa och fysik.
Därför kändes VO helt rätt, säger Oswald.
Häromdagen hade han sin första lektion i medicin.
Oswald hade inte väntat sig att det skulle vara
så kul och intressant.
– Vår mentor är riktigt bra. Det handlade om
hur hjärnan fungerar och jag kunde koppla det
till min egen dyslexi och ADD. Jag fattade för
första gången hur det hänger ihop.
Han upplever att han verkligen får stöd och den
hjälp han behöver, med tanke på sina svårigheter.
Oswald, som är en mycket lovande spelare i
division 1, lockades till Torsbergsgymnasiet
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av skolans bandytränare som han träffade
på ett elitläger.
– Han spelar i Finlands landslag så det kändes
kul att bli tillfrågad. Jag stortrivs både i Bollnäs
och på skolan.
Liam har spelat bandy sedan han var sju.
Han valde VO för att lära sig mer om friskvård.
Nu bor han i egen lägenhet 50 mil hemifrån.
– Det funkar faktiskt bra. Jag visste ju att jag ville
gå bandygymnasium. Det är en bra känsla att klara
sig själv, tycker Liam. Drömmen är att spela med
A-laget.
– Det viktiga i mitt liv just nu är träningen,
skolan och laget. Jag går upp klockan fem tre
dagar i veckan. Sen är det seriespel på helgerna.
Men det finns tid till både häng med kompisarna
och plugget.

TORSBERGSGYMNASIET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ekonomiprogrammet, EK

Estetiska programmet, ES

Inriktning Ekonomi
Du läser kurser inom företagsekonomi som utgår från företagens

Inriktning Teater, Dans, Musik,
Inriktning Ljudteknik (särskild variant)

perspektiv och utvecklar dina kunskaper och din förmåga att starta

Det speciella för Torsbergsgymnasiets estetiska program är att

och driva företag. Ekonomiprogrammet samläser sitt första år med

alla elever sjunger i kör, spelar teater, dansar, läser gehör och

Samhällsprogrammet. Då har du möjlighet att fundera över vilket av

musiklära alternativt rytmik, arbetar med scenografi och erbjuds

programmen eller inriktningarna Ekonomi/Samhälle/Beteende

lektioner utifrån sin fördjupning. Ljudteknik är en särskild variant

du vill läsa.

inom Torsbergsgymnasiets estetiska program som elever i hela
landet är välkomna att söka.

International Baccalaureate Diploma
Programme, IBDP

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

IB leder till en internationell studentexamen, som öppnar

Inriktning Samhällsvetenskap,
Inriktning Beteendevetenskap

dörrar till utbildningar i såväl Sverige som utomlands. IB Diploma

Här får du chansen att bredda och fördjupa dig i samhällsfrågor. Du

Programme finns i drygt 2100 skolor i 139 länder. Undervisnings-

kommer att få ökad förståelse för vår omvärld och människors livs-

språket i alla ämnen – förutom språk – är engelska.

villkor. Samhällsprogrammet samläser sitt första år med Ekonomiprogrammet. Då har du möjlighet att fundera över vilket av programmen eller inriktningarna Ekonomi/Samhälle/Beteende du vill läsa.

Vill du veta mer?
Kontakta våra Studie- och
yrkesvägledare:

YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM

Inger Abrahamsson
Tel 010-454 13 29
inger.abrahamsson@hufb.se
BF, BA, EK, FT, IN, SA, VO

Barn och Fritidsprogrammet, BF
Inriktning Fritid och Hälsa,
Inriktning Pedagogiskt arbete
För dig som vill arbeta med människor. Du kan genom att välja
vissa kurser få högskolebehörighet. Det behövs om du vill studera
till förskollärare, lärare, socionom, psykolog, hälsopedagog, polis,
brandman eller fritidsledare mm.

Björn Arfvelin
Tel 010-454 10 92
bjorn.arfvelin@hufb.se
ES, HV, IBDP, IM, RL
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VÅRA PROGRAM
Bygg och Anläggningsprogrammet, BA

Fordons- och transportprogrammet, FT

Inriktning Husbyggnad, Lärlingsutbildningarna Måleri och Plåtslageri

Inriktning Personbil

Vi ger dig en byggutbildning med bredd och kvalitet. Som byggnads-

hydraulik samt allmänt verkstadsarbete som gängning, borrning

arbetare får du ett rörligt, fritt och skapande arbete. Du kan

samt gas- och elsvetsning. Vi har en egen bilverkstad där vi

gå direkt ut i arbetslivet eller studera vidare inom yrkeshögskola.

reparerar kunders bilar.

Vi läser och jobbar praktiskt med motorer, elsystem, kraftöverföring,

Efter tre år kan du få anställning på ett byggföretag som avlönad
lärling. Efter drygt två år i yrket får du ett yrkesbevis.

Industritekniska programmet, IN
Inriktning Svetsteknik
Programmet ger dig möjlighet till arbete direkt efter avslutad

Hantverksprogrammet, HV

skolgång. Vi har ett nära samarbete med de lokala företagen

Lärlingsutbildning inom Övriga hantverk

inom Bollnäs och Ovanåkers verkstadsindustrier och är en del

Är du intresserad av ett hantverk som inte finns i de

av Teknikcollege Hälsingland.

grundläggande utbildningarna? Inom inriktningen är ett stort antal
hantverksyrken representerade. Oavsett vilken inriktning du väljer
kommer du att lära dig att skapa och planera ditt hantverk från idé
till färdig produkt.

Vård- och omsorgsprogrammet, VO
Om du tycker det är intressant med kropp, själ och hälsa är Vårdoch omsorgsprogrammet något för dig. VO på Torsbergsgymnasiet
är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket är en garanti för

Restaurang och Livsmedel, RL

kvalitet och nära samarbete med arbetsmarknaden och som ett

Inriktning Kök och servering

bevis på detta får du efter avslutad utbildning ett diplom.

Detta program handlar om mat i restaurang, storkök och
livsmedelsbutik. Är du nyfiken på att tävla i mat? Utifrån en
säsongsanpassad råvarukorg bygger du ett receptbidrag till
Sveriges största kocktävling för gymnasieelever – Unga ekokockar.

Introduktionsprogrammen, IM
Du som inte uppnår behörighet till nationella program
kan välja något av våra introduktionsprogram.
Preparandutbildning IMPRE - ska ge behörighet till ett
nationellt program, högskoleförberedande eller yrkesprogram.
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Individuellt alternativ IMIND - förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden.
Språkintroduktion IMSPR - ska ge dig som nyligen flyttat
till Sverige en utbildning i svenska.
Yrkesintroduktion IMYRK - för dig som saknar behörighet till
yrkesprogram och vet vilket yrkesprogram du vill söka.
Programinriktat individuellt val IMPRO - du har godkända
betyg i flera kärnämnen, men saknar behörighet till yrkesprogram.
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LINA OCH
PÅ V
Hon har alltid strävat efter att vara annorlunda,
ville inte vara som alla andra.
– På IB fick jag själv bestämma och plocka ihop
kurser själv. Utbildningen blir väldigt individuell
samtidigt som klassen och hela programet är
som en stor familj.
Olivia ska läsa Engelsk litteratur, kultur och
media i Kristianstad.
– Det är språket som intresserar mig. Jag hoppas
kunna jobba som översättare; helst inom skönlitteratur
eller TV. Man blir aldrig färdig med språkstudier, man lär
sig nytt hela livet, så det är tur att jag gillar att plugga.
Tänk att jag kanske ska få plugga tio år till! Att flytta till
Skåne känns inte som ett så stort steg.
– Jag flyttade ju från Hudiksvall när jag skulle börja
här i Bollnäs, så detta är jag redo för!

Lina och Olivia gick IB på Torsbergsgymnasiet och fick
uppleva tre fantastiska år tillsammans. De sitter nu på
stationen för att ta tåget till Skåne och vidare studier.
– Nu flyttar jag till Malmö för att plugga
European Studies. Jag har alltid varit superintresserad av historia. Min dröm är att få jobb någonstans i Europa, kanske med att hjälpa människor,
säger Lina.
Under hela sin skoltid har Lina läst historia
på egen hand. Det började med medeltiden på
mellanstadiet och fortsatte med urbefolkningar,
samer och vikingar.
– Mina lärare begränsade mig och det var först
på IB jag kände att jag fick utforma min utbildning
efter intresse. Jag kunde t ex välja History – higher
level. Dessutom älskar jag engelska.
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H OLIVIA
VÄG

”– Jag gick IB och tog studenten i våras. Nu pluggar jag Bachelor
of Software Development i Kristianstad. Kanske kommer
jag sen att jobba som programutvecklare eller med programmering.
Det jag saknar mest från tiden på Torsberg är nog kompisarna och vår
fantastiska sammanhållning.”
Ahmed Al Saied, IB15
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