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DITT VAL . . .

. . .TUSEN MÖJLIGHETER

PERSONLIGT ENGAGEMANG 
 

-  ETT  - 

Det är viktigt för oss, att det går bra för dig! För att du ska

lyckas krävs både vårt och ditt personliga engagemang.

Som ny elev får du en mentor som peppar och stöttar dig 

i dina studier. Under åk1 ges du även de verktyg och

strategier som behövs för att du med självförtroende ska

lyckas under dina år på Drottning Blankas Gymnasieskola!

LOKALT ENGAGEMANG 
 

-  TVÅ  - 

Drottning Blankas Gymnasieskolor är en positiv kraft på de

orter där vi f inns! Genom skarpa samarbeten skapar vi

meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör

skillnad för någon annan. Att vi samarbetar med världen

utanför skolan gör också att du som elev får möjlighet att

knyta viktiga kontakter under din gymnasietid.

GLOBALT ENGAGEMANG 
 

-  TRE  - 

Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och

vår närmiljö bryr vi oss om den värld vi lever i .  Det globala

perspektivet genomsyrar våra skolor, i åk3 engageras våra

elever i globala f rågor och på vissa skolor får du möjlighet att resa 

utomlands. Vårt mål är att du under din studietid ska möta

människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser.

Välkommen ti l l  Drottning Blankas Gymnasieskola, 

nu börjar en spännande resa i  ditt l iv!

Framtiden är din,  oavsett om den äger rum

hemma eller någon annanstans i  världen!
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Borås

Trollhättan 

Uddevalla

Den lilla, personliga skolan
Mitt på gågatan hittar du oss. I ljusa lokaler 
erbjuder vi dig en spännande och utvecklande 
gymnasietid med både yrkesutbildningar och 
högskoleförberedande program. Skolan är liten 
och personlig, vilket gör att alla snabbt lär känna 
varandra, en skön och positiv stämning råder på 
skolan och möjligheten till inflytande är stor.

Antal elever: 160
Program: EK, HV, SA

       www.dbgy.se/boras 
       drottningblankaiboras 
       drottningblankaboras

En gymnasieskola mitt i centrum 
På Drottninggatan 37 i fina lokaler finns vår 
skola. Det är nära till pendlingsmöjligheter och 
vi erbjuder både ett kreativt yrkesprogram och 
utmanande högskoleförberedande program. Tack 
vare att skolan är lite mindre, får du mer tid med 
dina lärare, blir mer sedd och får en personlig 
utbildning där du själv kan påverka mycket.
 
Antal elever: 235
Program: EK, HV, SA

       www.dbgy.se/trollhattan
       drottningblankatrollhattan 
       drottningblankatrollhattan

Nå lite längre i Uddevalla
Vårt läge i centrala Uddevalla gör att det är mycket 
enkelt att pendla till skolan med buss eller tåg. Vi 
erbjuder sex utbildningar, både yrkesprogram och 
högskoleförberedande program. Skolan har såväl 
traditionella undervisningslokaler som specialsalar.

Antal elever: 290
Program: BF, EK, HA, HV, SA, VO

       www.dbgy.se/uddevalla 
       dbgyuddevalla 
       dbgyuddevalla

Stora Brogatan 11
503 30 Borås

Drottninggatan 37
461 32 Trollhättan

Kungstorget 5 
451 30 Uddevalla

”Det bästa med dbgy i 
Borås är nog att skolan 
är så liten och att alla 

känner varandra.”

”Jag känner att jag har 
hittat vänner för livet 
under min skolgång.”

”Man får vara med  
och påverka mycket.”

     0722-214 346  boras@dbgy.se

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG?  KONTAKTA OSS:

     0520-66 16 90  trollhattan@dbgy.se

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG?  KONTAKTA OSS:

     072 - 527 75 66  uddevalla@dbgy.se

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG?  KONTAKTA OSS:
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BFFRIPOÄNGPLAN

Barn- och fritids- 
programmet

Är du intresserad av fysisk aktivitet och vill arbeta inom den växande 

hälsobranschen? Vill du hjälpa andra människor att må bra och 

coacha dem till ett sundare liv? Då ska du välja vår utbildning Träning 

och ledarskap.

UDDEVALLA
- TRÄNING OCH LEDARSKAP

Hos oss får varje elev ett gymkort och undervisningen består av 

teoretiska lektioner blandat med praktiska moment på gymmet. Under 

studietiden har även varje elev totalt 15 veckors praktik. Vi ger dig en 

bred utbildning inom bland annat träningslära, ledarskap, kost och 

hälsa. Efter godkänd gymnasieexamen hos oss blir du diplomerad PT.

På utbildningen får du även möjlighet att bli certifierad PT i samarbete 

med Nordic Academy of Sweden.

     www.dbgy.se/uddevalla

Tänkbara yrken: PT, arbete inom rehabilitering, friskvård och fitness.

TRÄNING OCH LEDARSKAP

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Historia 1a:1 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1a 

Naturkunskap 1a:1 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1a:1 

Svenska 1 

Programgemensamma ämnen

Hälsopedagogik 

Kommunikation

Lärande och utveckling 

Människors miljöer 

Naturkunskap 1a2 

Pedagogiskt ledarskap 

Samhällskunskap 1a2 

Svenska 2

Inriktning Fritid och hälsa 

Fritids- och friskvårdsverksamheter 

Fritids- och idrottskunskap

 

Programfördjupning 

Entreprenörskap

Träningslära 1

Träningslära 2

Idrott och hälsa 2

Kost och hälsa

Aktivitetsledarskap

 

Gymnasiearbete

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100

 

 

100

100

100 

100 

50 

100 

50 

100 

200 

100 

100

100

100 

100

100

100 

100

200

15 veckors praktik,
redo att jobba direkt
efter gymnasiet.
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EKEKOEkonomi- 
programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare 

högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra 

samhällsvetenskapliga områden. 

Ekonomiprogrammet passar dig som i framtiden är intresserad av 

yrken som exempelvis civilekonom, egen företagare, marknadsförare, 

fastighetsmäklare eller helt enkelt är intresserad av ämnen med fokus 

på ekonomi och företagande. 

BORÅS, TROLLHÄTTAN OCH UDDEVALLA
- EKONOMI

Hos oss har du möjlighet att läsa ekonomiprogrammet med inriktning 

ekonomi. Under utbildningen lär du dig entreprenörskap, bokföring, 

marknadsföring samt ledarskap och organisation. 

Under dina tre år lär du dig även grunderna i företagande, både i teori 

och praktik. Under ett år får du möjligheten att utifrån en egen affärsidé 

starta och driva ett företag genom Ung Företagsamhet (UF).

     www.dbgy.se/boras 

     www.dbgy.se/trollhattan

     www.dbgy.se/uddevalla

Tänkbara yrken: Civilekonom, mäklare, företagare, revisor

INRIKTNING - EKONOMI

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Engelska 6 

Historia 1b 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1b 

Matematik 2b 

Naturkunskap 1b 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1b  

Samhällskunskap 2 

Svenska 1 

Svenska 2 

Svenska 3 

Programgemensamma ämnen

Psykologi 1 

Privatjuridik 

Moderna språk 

Företagsekonomi 1 

Inriktning Ekonomi 

Entreprenörskap  

och företagande

Företagsekonomi 2

Matematik 3 b

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupningar 

Borås och Trollhättan:

Affärsjuridik 100p, Marknadsföring 100p,  

Ledarskap och organisation 100p

Uddevalla - Affärsrätt:

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering 100p, Rätten och samhället 100p, 

Affärsjuridik 100p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

100

 

50 

100 

100

100

 

100

100 

100

100

200
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Studieförberedande 
program med fokus på 
ekonomi och företagande.



EKJUREkonomi- 
programmet

Ekonomiprogrammet med inriktning juridik och är en högskoleförbe-

redande utbildning för dig som i framtiden exempelvis vill arbeta som 

jurist. 

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestu-

dier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskap-

liga områden. Du kommer efter examen att vara väl förberedd inför 

högskolestudier som förbereder för arbeten på till exempel advokatbyrå, 

försäkringsbolag, polisen, intresseorganisationer eller affärsvärlden i 

stort. 

TROLLHÄTTAN
- JURIDIK

Hos oss har du möjlighet att läsa ekonomiprogrammet med inriktning 

juridik. Programmet kommer ge dig de kunskaper som krävs för att 

bli en god ledare eller jurist. I ledar- och chefsuppdrag ingår ofta ett 

ekonomiskt ansvar och detta förbereds du inför genom kurser i företags-

ekonomi. Du kommer även att läsa juridikkurser riktade mot privatlivet, 

affärsvärlden och samhället i stort. Under utbildningen får du också 

insikter om vilken betydelse lagar och regler har i ett demokratiskt sam-

hälle. Du får lära dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt och 

förbereder dig även på att verka i Europa och internationellt.

Under dina tre år lär du dig grunderna i företagande, både i teori och 

praktik. Under ett år får du möjligheten att utifrån en egen affärsidé 

starta och driva ett företag genom ung företagsamhet (UF).

     www.dbgy.se/trollhattan 

Tänkbara yrken: Jurist, rättsvetare, advokat, ekonom

INRIKTNING - JURIDIK

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Engelska 6 

Historia 1b 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1b 

Matematik 2b 

Naturkunskap 1b 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1b  

Samhällskunskap 2 

Svenska 1 

Svenska 2 

Svenska 3 

Programgemensamma ämnen

Psykologi 1 

Privatjuridik 

Moderna språk

Företagsekonomi 1 

Inriktning Juridik 

Filosofi 1

Affärsjuridik

Psykologi 2a

Rätten och samhället

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning 

Juridik:

Entreprenörskap 100p, Humanistisk och  

samhällsvetenskaplig specialisering 100p,  

Ledarskap och organisation 100p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

100

50 

100 

100

100 

50

100

50 

100 

100

200
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HAHAN
Handels- och administrationsprogrammet ger dig en utbildning som 

förbereder dig att starta eget företag eller gå ut i arbete direkt efter 

gymnasiet. Utbildningens innehåll är alltid aktuell till näringslivets 

efterfrågan på de yrkeskunskaper som efterfrågas på marknaden. 

Handels- och administrationsprogrammet är en yrkesutbildning 

men det räcker att lägga till svenska 3 i individuella valen för att få 

grundläggande högskolebehörighet.

På Handels- och administrationsprogrammet blir din gymnasietid 

mycket varierande med APL på olika företag som varvas med praktiska 

och teoretiska uppgifter på skolan. Du kommer bland annat testa yrken 

som mäklare, eventplanerare, egen företagare och marknadsförare. 

Du kommer även läsa kurser som näthandel, fastighetsförvaltning, 

servicekunskap, företagsekonomi och praktisk marknadsföring. Du ges 

också möjlighet att driva ett riktigt företag genom ung företagsamhet.

UDDEVALLA
- FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

Hos oss på Handels- och administrationsprogrammet kommer du att 

göra många studiebesök på väletablerade företag, planera och ge-

nomför evenemang i samarbete med näringslivet, starta och driva din 

hemsida samt ha möjlighet till praktik utomlands. 

     www.dbgy.se/uddevalla 

Tänkbara yrken: Säljare, receptionist, ekonomiassistent, administratör

FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

Handels- och 
administrations-
programmet

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng 

Engelska 5 100 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 100

Programgemensamma ämnen

Branschkunskap inom handel 

och administration 100 

Entrepenörskap 100 

Information och kommunikation 100

Servicekunskap 100

Inriktning Handel och service

Affärsutveckling och ledarskap 100

Inköp 1 100

Näthandel 1 100

Personlig försäljning 1 100 

Praktisk marknadsföring 1 100

 

Gymnasiearbete 100 

Individuellt val 200

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning

Försäljning och marknadsföring:

Handel - specialisering 100p, Engelska 6 

100p, Entreprenörskap och företagande 100p, 

Evenemang 100p, Fastighetsförvaltning 100p, 

Företagsekonomi 1 100p, Svenska 2 100p 

Minst 15 veckors  
praktik, redo att jobba  
direkt efter gymnasiet.

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.
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HVFRIHantverks- 
programmet

Frisöryrket är ett spännande och kreativt yrke där du får direkt 

respons från kunden på ett bra utfört arbete. 

Praktik och teori går hand i hand då du får utnyttja din kreativitet och 

skapa med händerna. På hantverksprogrammet frisör lär du dig att klip-

pa frisyrer till vardag och fest, för barn, kvinnor och män. Utbildningen 

innehåller 15 veckors praktik då du får träna upp dina färdigheter. Vill du 

studera vidare finns möjlighet att nå grundläggande högskolebehörig-

het inom ramen för programmet.

BORÅS OCH TROLLHÄTTAN
- FRISÖR

Kundbehandling och service är naturliga inslag i utbildningen och 

genom samarbete mellan skolan och näringsliv skapar vi en god grund 

för ett arbete som motsvarar yrkets krav. Varierande arbetsmoment 

så som klipp- och färgtekniker är en del av arbetet. Förberedande 

kunskaper och färdigheter i frisöryrkets alla delar ingår och du arbetar 

både på dockor och kunder i skolans frisörsalong. Här får du utnyttja din 

kreativitet och skapa med händerna.

     www.dbgy.se/boras

     www.dbgy.se/trollhattan

Tänkbara yrken: Frisör, barberare

INRIKTNING - FRISÖR

15 veckors praktik,
redo att jobba direkt
efter gymnasiet.

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.

Gymnasiegemensamma ämnen   

Engelska 5 

Historia 1a1 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1a 

Naturkunskap 1a1 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1a1 

Svenska 1 

Programgemensamma ämnen

Entreprenörskap 

Hantverk - introduktion 

Tradition och utveckling 

Inriktning Frisör 

Frisör 1

Frisör 2

Material och miljö

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning 

Frisör:

Hantverk: Personligt försäljning 1 100p,   

Frisör 3 200p, Frisör 4 200p, Frisör 5 200p

Högskolebehörighet: Svenska 2 100p,  

Hantverksteknik 3 200p, Hantverksteknik 4 

200p, Hantverksteknik 5 200p

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100

 

100 

200 

100

200 

200

100

100

200
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HVSTYHantverks- 
programmet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen ska du som 

läser denna inriktning ha de kunskaper som krävs för att arbeta som 

hår- och makeupstylist. 

Inom alla hantverksyrken är det viktigt med personlig prägel, en skick-

lighet i tekniker, hög kvalitet och insikt i design. Under utbildningen får 

du därför insikt i dessa delar för att bli skicklig inom ditt hantverk. 

Utbildningen ger dig en mycket bra grund för att studera vidare på 

välrenommerade yrkesskolor inom stylistområdet som till exempel 

Blanche Macdonald Centre, CMU College of Makeup Art & Design 

och South Seas Film & TV School. Hos oss kan du som vill även läsa in 

högskolebehörighet inom programmet.

BORÅS, TROLLHÄTTAN OCH UDDEVALLA
- HÅR OCH MAKEUPSTYLIST

Du kommer lära dig att utföra olika sorters makeup såsom skönhets-

makeup, teknisk makeup, karaktärsmakeup och specialeffekter. Då 

utbildningen bygger på ett helhetskoncept lär du dig även hårstyling-

tekniker för olika sammanhang samt manikyr. Efter utbildningen kan du 

arbeta som hår- och makeupstylist inom butik, salong, TV, film, reklam, 

foto, teater och mode. 

     www.dbgy.se/boras

     www.dbgy.se/trollhattan

     www.dbgy.se/uddevalla

Tänkbara yrken: Makeupartist, stilrådgivare, stylist, modesäljare

INRIKTNING - HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

15 veckors praktik,
redo att jobba direkt
efter gymnasiet.

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Historia 1a:1 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1a 

Naturkunskap 1a:1 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1a:1 

Svenska 1 

Programgemensamma ämnen

Entreprenörskap 

Hantverk introduktion 

Tradition och utveckling 

Inriktning Hår- och makeupstylist 

Hantverksteknik 1

Hantverksteknik 2

Material och miljö

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning 

Borås och Trollhättan:

Hantverk: Personlig försäljning 1 100p,  

Hantverksteknik 3 200p, Hantverksteknik 4 

200p, Hantverksteknik 5 200p

Högskolebehörighet: Svenska 2 100p,  

Hantverksteknik 3 200p, Hantverksteknik 4 

200p, Hantverksteknik 5 200p

Uddevalla:

Högskolebehörighet: Svenska 2 100p,  

Hantverksteknik 3 200p, Hantverksteknik 4 

200p, Hantverksteknik 5 200p

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100 

100 

200 

100 

200

200

100 

100

200
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SABETSamhällsveten-
skapsprogrammet

Det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet finns i 

både Borås och Trollhättan.

Inriktningen Beteendevetenskap är ett samlat namn för de 

kunskapsområden som sysslar med att iaktta och studera människans 

beteende. Varför gör folk som de gör? Hur kan vi veta om ett vittne talar 

sanning vid en rättegång? Hur fungerar hjärnan? Dessa är bara några av 

frågorna vi berör inom inriktningen.

BORÅS OCH UDDEVALLA 
- KRIMINOLOGI

I Borås kan du läsa fördjupningen Kriminologi. Profilen ger dig 

en djupare förståelse för hur människor tänker och agerar vid 

brott. Hur människor formas och påverkas av samhället och olika 

händelser i livet är naturliga delar av utbildningen. Om man dessutom 

kopplar detta till rättspsykologi och gärningsmannaprofilering ger en 

djupare förståelse för hur människor tänker och agerar. 

     www.dbgy.se/boras

     www.dbgy.se/uddevalla

TROLLHÄTTAN 
- BETEENDEVETENSKAP

I Trollhättan finns en internationell profilering. Det innebär att vi med 

hjälp av bland annat internationella projekt och studieresor utomlands 

blickar utåt mot världen och lägger grunden för dina möjligheter att 

studera och arbeta utomlands.

     www.dbgy.se/trollhattan

Tänkbara yrken: Polis, kriminolog, samhällsvetare, socionom 

INRIKTNING - BETEENDEVETENSKAP

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5  

Engelska 6  

Historia 1b  

Idrott och hälsa 1  

Matematik 1b 

Matematik 2b 

Naturkunskap 1b 

Religionskunskap 1  

Samhällskunskap 1b   

Svenska 1 

Svenska 2 

Svenska 3 

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1 

Moderna språk 

Psykologi 1 

Inriktning Beteendevetenskap 

Ledarskap och organisation 

Kommunikation 

Psykologi 2a 

Samhällskunskap 2

Sociologi

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupningar 

Borås - Kriminologi:

Psykologi 2b 50p, Filosofi 2 50p, Rätten 

och samhället 100p, Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig specialisering 100p

Uddevalla - Kriminologi:

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering 100p, Rätten och samhället 100p,  

Människans miljöer 100p

Trollhättan - Beteendevetenskap:

Rätten och samhället 100p, Pedagogiskt 

ledarskap 100p, Humanistisk och samhälls-

vetenskaplig specialisering 100p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

50 

200 

50 

100

100

50 

100

100 

100

200
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Studieförberedande 
program som ger bred 
högskolebehörighet.



VOVård- och omsorgs- 
programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder 

dig för olika hälso- och sjukvårdsyrken.

Tänker du dig en framtid inom sjukvård, polis eller räddningstjänst? SOS 

– Sjukvård, omsorg och säkerhet passar dig som gillar att arbeta med 

människor. Hos oss får du en gedigen yrkesexamen av hög kvalitet med 

stora möjligheter att arbeta direkt inom vård och omsorg.

UDDEVALLA
- SOS – SJUKVÅRD, OMSORG OCH SÄKERHET

Många av våra elever söker utbildningen för att i framtiden arbeta som 

sjuksköterska, brandman, polis, väktare, militär eller socionom. Under 

utbildningen kommer du ha gästföreläsningar och realistiska övningar 

tillsammans med personal inom räddningstjänst, omvårdnad och akut-

sjukvård. Utöver 15 veckors praktik kommer du och dina klasskamrater 

delta i räddnings- 

övningar och andra sammanhang där ni får träna upp era  

kunskaper i ett övat skarpt läge.

Efter utbildningen är du redo att börja jobba inom hälso- och sjukvård. 

Vill du istället läsa vidare så kan du inom ramen för programmet läsa in 

grundläggande högskolebehörighet. 

www.dbgy.se/uddevalla

Tänkbara yrken: Undersköterska, brandman, sjuksköterska, polis

SOS – SJUKVÅRD, OMSORG OCH SÄKERHET

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Historia 1a:1 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1a 

Naturkunskap 1a:1 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1a:1 

Svenska 1 

Programgemensamma ämnen

Etik och människans livsvillkor 

Psykiatri 1 

Vård- och omsorgsarbete 1 

Medicin 1 

Svenska 2 

Vård- och omsorgsarbete 2 

Hälsopedagogik 

Samhällskunskap 1a:2 

Specialpedagogik 1 

Psykologi 1 

Inriktning SOS – Sjukvård, omsorg  

och säkerhet

Akutsjukvård 

Engelska 6

Räddningsmedicin 

Medicin 2

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100

 

 

100

100

200 

150

100 

150

100

50 

100

50 

200

100

100

100

 

100

200

15 veckors praktik,
övningar med 
räddningstjänsten.

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.
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Bilden är tagen i samband med en skoluppgift med avantgarde som tema.  

Amandas modell heter Lisa och är klasskamrat med Amanda.  

INTERVJU MED AMANDA STRAND; INFLUENCER OCH 

TIDIGARE ELEV PÅ STYLISTUTBILDNINGEN (HV)

Berätta, hur kom det sig att du valde just den här utbildningen?

- Egentligen valde jag ett annat program på en annan skola eftersom  

mina kompisar gick där. Jag ville egentligen gå här från början, efter 

ett tag kände jag att jag valt fel och bytte hit.

Hur kändes det att byta skola och komma in i en helt ny klass?

- Det var lite pirrigt att komma in som helt ny elev när de andra i klassen 

redan hade lärt känna varandra, men det var samtidigt kul och jag kom 

snabbt in i klassen.

Hur är det att vara elev på Drottning Blankas Gymnasieskola?

- Det här är ju en ganska liten skola så man kommer varandra väldigt 

nära. Det är en väldigt mysig stämning och vi har en bra gemenskap. 

Jag trodde från början att jag ville gå på en stor skola men sedan när  

jag började här så kände jag att detta var mycket bättre.

Hur skulle du beskriva hur ni arbetar på skolan?

- Vi arbetar ofta med skarpa projekt. Redan i ettan började vi med 

enklare uppdrag, som barnsminkningar. I tvåan, när man har lite mer 

erfarenhet, kan man få jobba med svårare uppdrag. Mitt första skarpa 

uppdrag var när jag skulle sminka kändisar och föreläsare inför ett event 

på Nordic Wellness. Vi hade en kvart på oss och jag var jättenervös, jag 

hade ju precis börjat utbildningen, men det gick bra!

Vad känner du att din gymnasietid gett dig hittills?

- Jag märker själv att jag lärt mig ett hantverk. Jag har fått mer skinn på 

näsan och ett större självförtroende i allt jag gör.

Vad hoppas du att din gymnasieutbildning ska leda till?

- Jag vill jobba som makeupartist i efter gymnasiet. Jag är så tacksam 

över att jag redan andra året på skolan har fått möjlighet att bygga upp 

ett kontaktnät inom tv och andra sammanhang som jag vill jobba med 

i framtiden!

Vi arbetar ofta med 
skarpa projekt”

”

Elevintervju 
AMANDA STRAND

#1 
 

MITT BÄSTA TIPS 
TILL EN NIA 

 

Gör inte ditt gymnasieval utifrån 

vad dina kompisar väljer. 

Utgå istället från dig själv och  

vad du är intresserad av.  

#2 
 

HITTILLS BÄSTA 
GYMNASIEMINNET 

 
Det var när vi tävlade på Stylist-SM  

i Stockholm, det var jättekul.

#3 
 

VAD SKULLE DU 
GÖRA OM? 

 

Jag skulle ha valt stylist- 

programmet nu direkt istället  

för att välja som mina kompisar,  

jag bytte till stylistutbildningen  

en bit in i åk1.

www.dbgy.se/amandastrand

Besök Amandas YouTubekanal.  

Där delar hon med sig av 

sina bästa smink- och 

livsstilstips.  

Länktips 
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OM GYMNASIEVALET
Valet av gymnasium är viktigt. Skolan ska ge dig bästa möjliga förutsättningar för framtiden - oavsett om du vill 

studera vidare eller gå direkt till arbetslivet. Men valet av gymnasium kan för många också vara ångestladdat. Karin, 

som är Studie- och yrkesvägledare på en av våra skolor, har därför sammanställt sina bästa tips inför ditt gymnasieval.

PRATA MED SYV 
 

Studie- och yrkesväg-

ledaren på din skola  

hjälper dig med ditt val.  

Är du osäker på vilket 

program du ska välja? 

Vet du inte vilka skolor du 

kan välja mellan? Boka tid 

med SYV, som kan hjälpa 

dig reda ut alla frågor kring 

gymnasievalet.

Tips #1 Tips #3Tips #2 Tips #4

GÅ PÅ ÖPPET HUS 
 

Gå på många öppna

hus för att få en bild

av dina alternativ.  

Skolornas öppet hus är bra 

tillfällen att känna dina 

alternativ på pulsen. Under 

öppet hus finns elever, lärare 

och rektor på plats för att 

svara på dina frågor om 

skolan.

STÄLL FRÅGOR 
 

Hitta rätt gymnasieskola 

genom att söka svar på 

alla dina frågor.  

Vad ger utbildningen för 

möjligheter? Hur ser en skol-

dag ut? Vilka kurser kommer 

jag läsa? Gör ett medvetet 

val genom att läsa på och 

förbereda frågor till de skolor 

som du är intresserad av.

Sist men inte minst. Glöm inte att

ditt val ska kännas bra i magen! 

Välj ett program som passar just dig. Fundera på: Vilka är dina intressen, favoritämnen och vad är  du bra på? 

Diskutera sedan för- och nackdelar med vänner och familj. Trivsel och motivation hänger ihop och det är viktigt att 

man har det bra på sitt gymnasieprogram.

ELEV FÖR EN DAG 
 

Boka besök under en 

skoldag för att lära känna 

en skola på djupet.  

Många skolor erbjuder 

möjligheten att boka tid 

för att vara med under en 

skoldag. Ett perfekt tillfälle 

att uppleva stämningen, 

studiemiljön och under-

visningen på skolan.

Beslutsångest?
KARIN ENGBLOM, SYV, GER SINA BÄSTA TIPS INFÖR GYMNASIEVALET

FÖLJ DITT HJÄRTA

5 snabba
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09.30
ELEVER OCH PERSONAL TAR EMOT DIG I ENTRÉN

------

09.35
RUNDVANDRING I SKOLAN

------

09.50
LEKTIONSBESÖK

------

11:00
VI BJUDER PÅ SKOLLUNCH

------

12.00
LEKTIONSBESÖK

------

13.10
AVSLUTANDE SAMTAL OCH FRÅGESTUND

Schemaexempel*  

(Tider och upplägg varierar)

DET BÄSTA SÄTTET ATT LÄRA KÄNNA VÅRA SKOLOR 

Du vet väl om att du har möjlighet att göra ett skolbesök under en vanlig skoldag 

på alla våra skolor? Att komma och vara elev för en dag är det bästa sättet att 

verkligen lära känna våra skolor och utbildningar. Ett skolbesök ger dig en bättre 

bild av stämningen på skolan, hur lärarna arbetar och vad ett val av det program 

du är intresserad av verkligen innebär. 

 
BOKA TID 

För att boka tid för ett skolbesök kontaktar du först skolan så att de tillsammans 

med dig kan hitta ett lämpligt tillfälle för skuggning. Kontaktuppgifter till skolan 

hittar du på våra skolsidor i katalogen. 

 
VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG 

Då du kommer till skolan tas du emot och blir väl omhändertagen av  personal och 

elever som introducerar dig till skolan och programmet du är intresserad av. Någon 

av våra elever visar dig sedan runt och du får följa med på några lektioner. I slutet av 

besöket får du möjlighet att ställa alla de frågor du kan tänkas ha.

Elev för en dag 
----------

Vi ser fram emot att ses!
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Öppet hus

Borås
23/10  kl 17 - 19

8/12  kl 12 - 14

23/1  kl 17 - 19

2/5  kl 17 - 19

Stora Brogatan 11, 503 30 Borås

0722 - 214 346  |  boras@dbgy.se 

6/11  kl 17 - 19

8/12  kl 12 - 14

23/1  kl 17 - 19

2/5  kl 17 - 19

Drottninggatan 37, 461 32 Trollhättan

0520 - 66 16 90  |  trollhattan@dbgy.se

24/11  kl 12 - 14

8/12  kl 12 - 14

23/1  kl 17 - 19

2/5  kl 17 - 19

Kungstorget 5, 451 30 Uddevalla

0522 - 60 76 00  |  uddevalla@dbgy.se

Uddevalla

Trollhättan

WWW.DB GY. SE


