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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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Kristianstad
----------

VI VILL ATT DU SOM ELEV SKA LYCKAS. 

Det är vår främsta målsättning. Det är därför vi kommer hit varje dag; för att stötta 

dig som elev, så att du hela tiden kan ta nästa steg. Att skapa en meningsfull 

vardag och en tydlig helhet under tre års tid är det vi brinner för. Målsättningen 

med din utbildning är att den ska förbereda dig för framtiden och de krav som 

arbetsmarknaden ställer på dig. Vi gör inte alltid saker som man gjort tidigare, 

utan vi försöker ligga i framkant både tekniskt och vetenskapligt i det pedagogiska 

arbetet. Skolans verksamhet är verklighetsförankrad och den är ständigt under en 

förändringsprocess för att hela tiden förbereda dig för framtiden.

Från och med i år gör vi allt detta med ett nytt namn, ja man skulle kunna beskriva 

det som ett äktenskap mellan Plusgymnasiet och Drottning Blankas Gymnasieskola 

och där vi valt att ta den sistnämnda skolans namn. Båda varumärken har arbetat 

sida vid sida inom Academediakoncernen i flera år med liknande gymnasieprogram 

och inriktningar, nu enas vi och finns under samma flagga på 28 olika ställen runt om 

i Sverige. Detta är enbart positivt och kommer stärka vår position ytterligare som ett 

självklart val för ungdomarna i trakten

Program: BF, EK, ES, HA, HV, SA, VO

www.dbgy.se/kristianstad 

drottningblankakristianstad 

drottningblankakristianstad

Föreningsgatan 1
291 33 Kristianstad

Vill du skugga en elev 

en dag? Kontakta oss:

   0725-12 73 06 

   kristianstad@dbgy.se

PLUSGYMNASIET  +  DBGY  = 
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BFFRIBarn- och fritids- 
programmet

Träning och ledarskap passar dig som är intresserad av att arbeta 

inom den växande hälsobranschen. Gillar du fysisk aktivitet och ledar-

skap samt är intresserad av människors hälsa och coacha dem till ett 

sundare liv, då passar vårt program dig!

Du kommer att arbeta mycket praktiskt och får lära dig vikten av 

träning för både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Du kommer bland 

annat lära dig om människokroppens anatomi, fysiologi, träningslära, 

näringslära och om olika träningsmetoder. Du får möjlighet att diplome-

ras inom gymträning - gyminstruktör, ledarskap på grupp- och individ-

nivå, och träna på att driva eget företag. För dig som är extra intresserad 

finns även möjlighet att i årskurs tre sikta mot internationellt gångbar 

certifiering inom träning, som Personlig Tränare. Mycket av de praktiska 

lektionerna inom träning, sker i 24sevens nya lokaler på Lilla torg.

Efter utbildningen är du redo att arbeta på bland annat träningscen-

ter och idrottsklubbar, inom rehabilitering, friskvård och fitness. Du 

kan rikta in dig mot privatpersoner, grupper eller företag. Du har även 

valmöjlighet att i årskurs 3 välja att läsa specialpedagogik 2 istället för 

träningslära 2, detta för att bli mer anställningsbar inom olika former av 

assistentanställningar.

     www.dbgy.se/kristianstad

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

Gymnasiearbete

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning

Träning och ledarskap: 

Träningslära 1

Specialpedagogik 1

Kost och hälsa

Träningslära 2 eller

Specialpedagogik 2

Entreprenörskap

Psykologi 1

Historia 1a2

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100

 

 

100

100

100 

100 

50 

100 

50 

100 

200 

100 

100

200

100

100

100 

100

100 

50

50

15 veckors praktik,
redo att jobba direkt
efter gymnasiet.

POÄNGPLAN

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

Programfördjupning 

Ekonomi:

Affärsjuridik 100p, Rätten och samhället 100p,  

Ledarskap och organisation 100p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

100

 

50 

100 

100

100

 

100

100 

100

100

200

Ekonomi- 
programmet

Vill du lära dig hur goda idéer kan bli din framtida inkomst? Är du 

intresserad av ekonomi, företagande, utveckling och ledarskap? 

Kan du tänka dig en framtid som egenföretagare, marknadschef, 

utvecklingskonsult eller ett arbete inom e-handel och driva en 

webbshop? Då är ekonomiprogrammet perfekt för dig.

Hos oss utvecklar du kreativitet, flexibilitet, drivkraft, problemlösning, 

kommunikation, teamwork och kritiskt tänkande. Du lär dig hantera 

sociala nätverk och media och hur man tar fram en idé, säljer in den och 

gör den till verklighet. Alla de förmågor som arbetsgivare efterfrågar 

idag. Vi arbetar aktivt med Ung Företagsamhet, det betyder att du ihop 

med dina klasskamrater kommer ha möjlighet att starta och driva före-

tag under din skoltid.

Många av oss har stora idéer, alla har inte förmågan att sätta dem i 

verket. När du lämnar Ekonomiprogrammet hos oss har du utvecklat 

en god grund för att göra detta, oavsett om du väljer att studera vidare 

efter gymnasiet eller gå ut i arbete.

     www.dbgy.se/kristianstad 
 

 

Tänkbara yrken: Civilekonom, mäklare, företagare, revisor

INRIKTNING - EKONOMI

Studieförberedande 
program med fokus på 
ekonomi och företagande.

POÄNGPLAN

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

Artisten är ett exklusivt musikprogram som riktar sig till dig som 

älskar musik och vill spela och sjunga. Hälften av lektionerna består 

av musikundervisning på din nivå i mindre grupper där du får mer 

tid att utvecklas. På vår skola går estetiska programmet under det 

gemensamma namnet Artisten. Vi erbjuder två inriktningar - Musik samt 

Musik samhälle, valet gör eleverna inför årskurs 2.

Vårt musikprogram är ett högskoleförberedande program likt ett samhälls-

vetenskapligt program. Du får samma grundbehörighet för att söka vidare 

men byter språkfördjupningen och samhällsfördjupningen mot konserter 

och musikskapande. När du gått klart vårt allsidiga program har du verkty-

gen att vara en del av morgondagens musikbransch eller välja att studera 

vidare inom många områden utanför musiken.

MUSIK

Vi riktar oss till dig som älskar musik och vill spela och sjunga. Hälften av 

lektionerna består av musikundervisning på din nivå i mindre grupper där 

du får mer tid att utvecklas. Lektionerna avlöses av konserter och turnéer, 

inspelningsprojekt samt studier med gästlärare. På musikprogrammet 

undervisar legitimerade musiklärare som själva är aktiva i musikbranschen. 

I skolans fräscha lokaler har du tillgång till professionell inspelningsstudio 

och välutrustade musiksalar. Med Kulturkvarteret som närmsta granne 

används konserthusets scen som given hemmaarena. Utöver individuell 

undervisning på ditt valda instrument/sång får du även gruppundervisning 

i samtliga ensemble-instrument (gitarr, bas, piano och trummor). 

Hos oss får du verktygen att vara en del av morgondagens musik- 

bransch! Vårt musikprogram är ett högskoleförberedande program likt 

ett samhällsvetenskapligt program. Du får samma grundbehörighet för 

att söka vidare men byter språkfördjupningen och samhällsfördjupningen 

mot konserter och musikskapande. När du gått klart vårt allsidiga program 

kan du jobba som musiker eller välja att studera vidare inom många områ-

den utanför musiken.

     www.dbgy.se/kristianstad

Tänkbara yrken: Musiker, Producent, Låtskrivare, Musiklärare 
Programmet ger samma behörigheter som ett samhällsprogram erbjuder.

ARTISTEN - INRIKTNING MUSIK (ESMUS)

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Engelska 6 

Historia 1b 

Historia 2b - kultur 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1 

Naturkunskap 1b 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1b  

Svenska 1 

Svenska 2 

Svenska 3 

Programgemensamma ämnen

Estetisk kommunikation 1 

Konstarterna och samhället 

Inriktning Musik 

Ensemble med körsång

Instrument eller sång

Gehörs- och musiklära 1

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning 

Musik:

Instrument eller sång 2 100p, Bruksspel och 

ackompanjemang 100p, Musikproduktion 

1 100p, Ensemble 2 100p, Estetisk 

kommunikation 2 100p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

100 

50 

200

100

100

 

100

200

Kreativ utbildning 
som ger bred hög-
skolebehörighet.

POÄNGPLAN

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

Artisten är ett exklusivt musikprogram som riktar sig till dig som 

älskar musik och vill spela och sjunga. Hälften av lektionerna består 

av musikundervisning på din nivå i mindre grupper där du får mer 

tid att utvecklas. På vår skola går estetiska programmet under det 

gemensamma namnet Artisten. Vi erbjuder två inriktningar - Musik 

samt Musik samhälle, valet gör eleverna inför årskurs 2.

För de som står i valet och kvalet mellan att välja samhällsvetenskapliga 

programmet eller estetiska programmet erbjuder vi en inriktning som vi 

kallar för Musik samhälle där eleven får utveckla sin musikaliska sida och 

kreativitet och samtidigt fördjupa sig i samhällsvetenskapliga kurser. 

Inriktningen är lika högskoleförberedande som det samhällsvetenskap-

liga programmet.

MUSIK SAMHÄLLE

Programinriktningen Musik samhälle är för dig som vill gå ett sam-

hällsvetenskapligt program men även är intresserad av musik. Det 

estetiska programmet är alltid högskoleförberedande men denna nya 

inriktning ger dig en bredare behörighet då du läser fler ämnen likt 

ett samhällsprogram. Du kommer läsa musik alla tre åren i form av 

ensemble, enskilda instrumentlektioner på ditt valda instrument och 

musikproduktion. Givetvis deltar du alltid i våra musikprojekt som till 

exempel konserter, turnéer och studioinspelningar. Sammanfattat 

får du allt det roliga och praktiska med ett estetiskt musikprogram 

kombinerat med samma behörighet som på ett samhällsprogram. Du 

kan till och med få en bredare behörighet beroende på hur du gör dina 

individuella kursval.

     www.dbgy.se/kristianstad

ARTISTEN - INRIKTNING MUSIK SAMHÄLLE (ESMUS)

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Engelska 6 

Historia 1b 

Historia 2b - kultur 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1 

Naturkunskap 1b 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1b  

Svenska 1 

Svenska 2 

Svenska 3 

Programgemensamma ämnen

Estetisk kommunikation 1 

Konstarterna och samhället 

Inriktning Musik 

Ensemble med körsång

Instrument eller sång

Gehörs- och musiklära 1

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning 

Musik samhälle:

Bruksspel och ackompanjemang 100p, 

Musikproduktion 1 100p, Matematik 2b 100p, 

Psykologi 1 50p, Filosofi 1 50p, Natur- 

kunskap 2 100p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

100 

50 

200

100

100 

100

200

Kreativ utbildning 
som ger bred hög-
skolebehörighet.

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.Tänkbara yrken: Musiker, Producent, Låtskrivare, Musiklärare 
Programmet ger samma behörigheter som ett samhällsprogram erbjuder.
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HAHAN
Försäljning och marknadsföring passar dig som vill göra affärer och  

ge service. Du kan tänka dig att arbeta med försäljning eller starta 

eget företag. Du vill träffa människor som nått framgång med sina 

affärsidéer. Praktisk erfarenhet och möjlighet att läsa vidare är viktigt 

för dig.

Här kommer du att få lära dig hur man jobbar praktiskt med försälj-

ning och marknadsföring. Det kommer finnas möjligheter att träffa 

representanter för flera branscher och företag. Du får starta ditt eget 

företag genom Ung Företagsamhet. Ditt företag startar du ensam eller 

tillsammans med klasskompisar. På det sättet får du unik erfarenhet av 

att driva företag. Under 18 veckors APL* gör du praktik på en arbetsplats.

En stor del av utbildningen är riktad direkt mot näringslivet. Det gör att 

du kan börja arbeta som butikssäljare eller säljare inom många olika 

branscher. Du kan också läsa vidare inom sälj, inköp och entreprenör-

skap. Självklart finns valbara kurser som ger grundläggande behörighet 

för högskola eller universitet.

     www.dbgy.se/kristianstad 

Tänkbara yrken: Butikschef, inköpare, säljare, visual merchandiser

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 

Entreprenörskap 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

Svenska 2 100p, Entreprenörskap och 

företagande 100p, Handel - specialisering 

100p, Grafisk kommunikation 100p, Personlig 

försäljning 2 100p, Engelska 6 eller 

Evenemang 100p 

Minst 18 veckors  
praktik, redo att jobba  
direkt efter gymnasiet.

POÄNGPLAN

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

Stylist:

Digitalt skapande 100p, Entreprenörskap 100p, 

Naturkunskap 1a2 50p, Personlig försäljning 1  

100p, Personlig försäljning 2 100p, Praktisk 

marknadsföring 1 100p, Samhällskunskap 1a2 

50p, Svenska 2 100p

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100 

100 

200 

100 

200

200

100 

100

200

Hantverks- 
programmet

Du vill veta mer om skönhet och trender när det gäller personlig stil, 

mode, makeup och hår. Vårt stylistprogram lär dig styling från topp till tå.

På programmet lär du dig styling med makeup, hår och färg form och 

stil. Du kommer lära dig hur man bemöter kunder på ett professionellt 

sätt och hur man stylar en kund efter deras särskilda önskemål och stil.

Du får möjlighet att prova på att starta och driva  eget företag genom 

Ung Företagsamhet (UF) med inriktning mot examensmålen. Vi arbetar 

med olika typer av projekt och samarbeten inom branschen som ger 

dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper i ett verkligt sammanhang ,på 

kunder eller modeller.

Varje år deltar vi i Stylist SM där alla DBGY skolor i Sverige möts för att 

tävla inom yrket. I utbildningen ingår sammanlagt 18 veckors APL* där 

du får möjlighet att utveckla dina kunskaper praktiskt ute i arbetslivet. 

När du är klar med skolan kan du arbeta som hår- och makeupstylist 

som anställd inom skönhetsbranschen eller i egen företagsform som 

frilansande stylist.

     www.dbgy.se/kristianstad

Tänkbara yrken: Makeupartist, stilrådgivare, stylist, modesäljare

INRIKTNING - STYLIST

18 veckors praktik,
redo att jobba direkt
efter gymnasiet.

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.
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SABETSamhällsveten-
skapsprogrammet

Tänkbara yrken: Polis, kriminolog, samhällsvetare, socionom 

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

Moderna språk 

Filosofi 1 

Psykologi 1 

Inriktning Beteendevetenskap 

Ledarskap och organisation

Kommunikation 

Psykologi 2a 

Samhällskunskap 2 

Sociologi 

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning

Psykologi 2b 50p, Filosofi 2 50p, Medier, 

samhälle och kommunikation 1 100p, 

Naturkunskap 2 100p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

200 

50 

50 

100

100

50 

100

100 

100

200

Som enda gymnasieskola i Kristianstadsområdet erbjuder vi samtliga 

inriktningar för samhällsprogrammet. För att du ska vara säker på ditt 

val av inriktning görs detta först till årskurs 2. Samhällsprogrammet 

öppnar dörrar mot fördjupade studier och förbereder dig för ditt 

framtida yrkesval. 

Är du intresserad av att förstå varför du agerar som du gör i olika 

situationer och varför andra inte alltid reagerar på samma sätt? Är du 

intresserad av frågor som rör kommunikation och samarbete?

Det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet ger en 

bred grund och riktar sig mot dig som är intresserad av hur människan 

agerar, tänker och känner i olika situationer. 

Människor är olika. Vi arbetar för att göra det mesta av det. Vi vill ta reda 

på vilka dina styrkor och resurser är och vad du kan bidra med – i din 

klass, i ditt närsamhälle och i världen. Hos oss utvecklar du din själv-

kännedom, din förståelse för andra och den kreativitet och drivkraft som 

krävs för att komma fram till lösningar där andra ser problem. Dessa 

förmågor är inte bara bra för dina relationer med andra – de gör dig 

också mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Hos oss lär du dig att förstå dig själv och andra och att använda denna 

förståelse för att driva utveckling och bidra till kreativa projekt. När 

du lämnar samhällsprogrammet är du väl rustad för högskole- och 

universitetsstudier.

     www.dbgy.se/kristianstad

INRIKTNING - BETEENDEVETENSKAP

Studieförberedande 
program som ger bred 
högskolebehörighet.

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.
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SABETSamhällsveten-
skapsprogrammet

Tänkbara yrken: Polis, kriminolog, samhällsvetare, socionom 

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

Moderna språk 

Filosofi 1 

Psykologi 1 

Inriktning Beteendevetenskap 

Ledarskap och organisation

Kommunikation 

Psykologi 2a 

Samhällskunskap 2 

Sociologi 

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning

Rättspsykologi 100p*, Kriminologi 100p*, 

Straffrätt 100p*

* läses inom kursen humanistisk och samhälls-

vetenskaplig specialisering

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

200 

50 

50 

100

100

50 

100

100 

100

200

Som enda gymnasieskola i Kristianstadsområdet erbjuder vi samtliga 

inriktningar för samhällsprogrammet. För att du ska vara säker på ditt 

val av inriktning görs detta först till årskurs 2. Samhällsprogrammet 

öppnar dörrar mot fördjupade studier och förbereder dig för ditt 

framtida yrkesval. 

Det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet ger 

en bred grund och riktar sig mot dig som är intresserad av hur 

människan agerar, tänker och känner i olika situationer. Vår speciella 

profil Kriminologi inom inriktningen Beteendevetenskap ger dig en 

fördjupad kunskap inom kriminologi och rättspsykologi eftersom att 

flertalet av kurserna i programmet präglas av profilen.

Samhällsprogrammet passar dig som i framtiden är intresserad av yrken 

som förslagsvis polis, socionom och jurist eller helt enkelt är intresserad 

av ämnen med fokus på samhället och människan. Inriktningen Beteen-

devetenskap är ett samlat namn för de kunskapsområden som sysslar 

med att iaktta och studera människans beteende. 

KRIMINOLOGI

Fördjupningen ger dig en djupare förståelse för hur människor tänker 

och agerar vid brott. Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne och 

du får arbeta med dessa frågor ur psykologiskt, sociologiskt, juridiskt, 

biologiskt och kulturellt perspektiv. Här förbereds du för vidare studier 

på till exempel Kriminologprogrammet vid Malmö Universitet eller 

studier i kriminologi vid Stockholms Universitet.

Som en egen profil på beetendeinriktningen kan vi erbjuda kanske den 

mest spännande gymnasieutbildningen i hela regionen. Inom denna 

inriktning kommer du bl.a. att få läsa Rättspsykologi 100p*, Kriminologi 

100p* och Straffrätt 100p*, vilket ger dig grundläggande kunskaper och 

förståelse för källorna till brott och utsatthet för brott. Tillsammans med 

bl.a. sociologi och psykologi får du en god grund för framtida arbeten 

som exempelvis utredare, polis, psykolog, analytiker eller socionom.

* läses inom kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

     www.dbgy.se/kristianstad

INRIKTNING - BETEENDEVETENSKAP KRIMINOLOGI

Studieförberedande 
program som ger bred 
högskolebehörighet.

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.
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SAMEDSamhällsveten-
skapsprogrammet

Tänkbara yrken: Journalist, informatör, projektledare, redaktör

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

Moderna språk 

Filosofi 1 

Psykologi 1 

Inriktning Medier, information och  

kommunikation 

Journalistik, reklam och information 

Medieproduktion 1 

Medier, samhälle och  

kommunikation 1

Psykologi 2a

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning:

Fotografisk bild 1 100p, Digitalt skapande 

1 100p, Textkommunikation 100p,  

Samhällskunskap 2 100p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

200 

50 

50 

100

100

100

50

100

200

Som enda gymnasieskola i Kristianstadsområdet erbjuder vi samtliga 

inriktningar för samhällsprogrammet. För att du ska vara säker på ditt 

val av inriktning görs detta först till årskurs 2. Samhällsprogrammet 

öppnar dörrar mot fördjupade studier och förbereder dig för ditt 

framtida yrkesval. 

Du är intresserad av digitala medier, nyheter och journalistik. Du 

tycker om att diskutera och vill göra skillnad i vår massmediala värld. 

Programmet förbereder dig för högre studier och den spännande 

mediebranschen.

Det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred 

grund och riktar sig mot dig som är intresserad av medier, nyheter och 

journalistik. 

Hos oss i Kristianstad får du en bred allmänbildning, lär dig behärska 

olika digitala tekniker och får därmed en bra grund för både kreativa 

produktioner och nutidsdebatter. Hos oss får du dessutom lära dig att 

behärska olika mediekanaler samt skriva på ett slagkraftigt sätt. Du får 

lära dig tidningsarbete samt research, reklam, foto och film.

Vår utbildning ger dig högskolebehörighet för högre studier både inom 

och utanför media. Yrkesvariationen inom branschen är mycket bred. 

Som journalist kan du även arbeta som nyhetsuppläsare, redigerare eller 

redaktör. Inom mediebranschen finns också möjligheter att arbeta till 

exempel som informatör, projektledare, fotograf eller copywriter.

     www.dbgy.se/kristianstad

INRIKTNING - MEDIER, INFORMATION OCH  
KOMMUNIKATION

Studieförberedande 
program som ger bred 
högskolebehörighet.

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.
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SASAMSamhällsveten-
skapsprogrammet

Som enda gymnasieskola i Kristianstadsområdet erbjuder vi samtliga 

inriktningar för samhällsprogrammet. För att du ska vara säker på ditt 

val av inriktning görs detta först till årskurs 2. Samhällsprogrammet 

öppnar dörrar mot fördjupade studier och förbereder dig för ditt 

framtida yrkesval. 

Undrar du varför människor i världen lever som de gör? Är du 

intresserad av frågor som rör rättvisa och samarbete? Vill du arbeta 

för att människor runt omkring dig och i andra delar av världen ska få 

det bättre? Då är vårt samhällsprogram någonting för dig.

Det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet ger dig 

många valmöjligheter efter gymnasiet då den ger en bred högskole-

behörighet.

Hos oss utvecklar du din självkännedom och din förståelse för andra 

människor. Den drivkraft och kreativitet som krävs för att se lösningar 

där andra ser problem är också något du kommer att utveckla under 

din tid hos oss i Kristianstad. Dessa förmågor är inte bara bra för dina 

relationer med andra – de gör dig också mycket eftertraktad på arbets-

marknaden.

På Drottning Blankas Gymnasieskola lär du dig att förstå dig själv och 

andra och att använda den förståelsen för att driva utveckling och bidra 

till kreativa projekt. När du lämnar samhällsprogrammet hos oss är du 

väl rustad för högre studier. Vilken studieväg du än väljer är vi säkra på 

att du kommer att göra skillnad.

     www.dbgy.se/kristianstad

Tänkbara yrken: Polis, kriminolog, samhällsvetare, socionom 

INRIKTNING - SAMHÄLLSVETENSKAP

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng 

Engelska 5  100 

Engelska 6  100 

Historia 1b 100 

Idrott och hälsa 1  100 

Matematik 1b 100 

Matematik 2b  100 

Naturkunskap 1b  100 

Religionskunskap 1  50 

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1 50 

Psykologi 1 50 

Moderna språk 1  200

Inriktning Samhällsvetenskap

Geografi 1 100

Historia 2a  100

Religionskunskap 2  50

Samhällskunskap 2 100

Samhällskunskap 3 100

 

Gymnasiearbete 100 

Individuellt val 200

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning

Internationella relationer 100p, Medier, 

samhälle och kommunikation 1 100p,  

Rätten och samhället 100 p

Studieförberedande 
program som ger bred 
högskolebehörighet.

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.
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VOVård- och omsorgs- 
programmet

Tänker du dig en framtid inom sjukvård, psykiatri eller vill du arbeta 

med funktionshindrade eller äldre?

Hos oss får du en gedigen yrkesexamen av hög kvalitet med stora 

möjligheter att arbeta direkt inom vård och omsorg. Vi erbjuder två 

yrkesutgångar. En med inriktning mot psykiatri och funktionshinder- 

området. En med inriktning mot sjukvården. Programmet ger möjlighet 

till grundläggande högskolebehörighet för högskola eller universitet. 

Dessutom ges möjlighet till särskild högskolebehörighet för vidare  

studier till exempelvis sjuksköterska.

Utbildningen ger dig förmåga att bemöta människor och hantera olika 

vård-, och behandlingssituationer. Under utbildningen varvas teori och 

praktik inom sjukvård och omsorg. Vi arbetar i projekt som är starkt 

förankrade i verkligheten, något som är en tydlig röd tråd genom 

hela utbildningen. Under 15 veckors APL* får du uppleva många olika 

intressanta yrkesområden. Detta ger dig stora möjligheter att skapa ett 

kontaktnät inom framtida yrkesområden.

Efter examen från programmet kan du arbeta direkt inom hälso- och 

sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med funktionshindrade. Vill du stu-

dera vidare till t.ex. sjuksköterska eller sjukgymnast? Självklart erbjuder 

vi de kurser som ger dig både grundläggande- samt särskild behörighet 

för högskola och universitet.

     www.dbgy.se/kristianstad

Tänkbara yrken: Undersköterska, personlig assistent, elevassistent, 

handledare/stödassistent/boendestödjare

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 

Programfördjupning 

Akutsjukvård eller Psykiatri 2

Specialpedagogik 2 eller 

Friskvård och Hälsa

Svenska 3 eller Mental träning

Hemsjukvård eller socialpedagogik

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

200 

150 

100 

150 

100 

50 

100 

50

200

100

100 

100

100

200

15 veckors praktik,
övningar inom  
vård- och omsorg.

POÄNGPLAN

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

KARIN ENGBLOM, SYV, GER SINA BÄSTA TIPS INFÖR GYMNASIEVALET

FÖLJ DITT HJÄRTA

5 snabba

28 29

Beslutsångest?
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På Drottning Blankas Gymnasieskola har vi 

mentorer på heltidstjänst, eftersom vi har fokus 

på att se varje individ. Detta gör också att lärarna 

kan fokusera helhjärtat på sitt pedagogiska 

uppdrag. Mentorerna följer ett program och 

arbetar med att stötta elever individuellt genom 

utbildningen. De sköter till exempel kontakt mellan 

skola och hem, samarbetar med elevhälsan och 

pedagoger. Kanske behöver du hjälp att planera 

upp din vecka? Då hjälper din mentor dig att hitta 

strategier så att du kan använda din tid på skolan 

så effektivt som möjligt. Från din mentor får du 

coachning och stöttning i dina studier för att nå så 

långt du kan. Dessutom kan mentorerna bidra med 

stöd i klassrummen och hjälper till när det behövs 

vikarie. Detta gör att du som elev inte kommer att 

behöva möta många nya vikarier genom åren och 

du får din garanterade undervisningstid. Drottning 

Blankas Gymnasieskola vill att du ska trivas – 

mentorn hjälper dig på vägen!

Mentorskap

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.

Vi ser fram emot att ses!- förälder - elev
- lärare

Elev för en dag 
----------

Vi tror på valfrihet och hög kvalitet när det gäller 

skollunch. I snitt satsar vi dubbelt så mycket på 

våra elevers skolluncher än flera jämförbara skolor.

För att orka med skoldagen tycker vi det är viktigt 

att få en god och bra lunch i magen. Vi tycker också 

det är lyxigt att själv kunna få välja maträtt utifrån 

vad man är sugen på för dagen.

Vi samarbetar med flera restauranger i närheten 

av skolan för att få ett varierat utbud. De valbara 

restaurangerna är Kvarnen, Curry nam nam, 

Boulevard restaurang, Trendie, Axelssons konditori, 

Taco bar, La Padella Di Ferro, KO-SAN, Subway, 

Catchy och Graffiti.

Allt från husmanskost, sallader, bakad potatis, 

mellanösternmat, till asiatiskt finns det att välja på 

varje dag för våra elever. Inga pommes frites eller 

läsk serveras, utifrån ett hälsoperspektiv.

Världens populäraste skolmat?

”Aldrig tidigare har 
min dotter ätit sig 

mätt i skolan, nu gör 
hon det varje dag”

”Det känns lyxigt 
och vuxet att gå på 

restaurang varje dag”

”Man märker att våra 
elever orkar arbeta 
längre på dagen än 

på min tidigare skola 
och det härleder jag 

till maten”

30
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Kristianstad
16/10  kl 17 - 19

8/12  kl 12 - 14

23/1  kl 17 - 19

7/5  kl 17 - 19

Föreningsgatan 1, 291 33 Kristianstad

044-20 63 50   |  kristianstad@dbgy.se

WWW.DB GY. SE

Öppet hus


