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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 studiecoach/mentor som peppar och stöttar 

dig i dina studier. Under årskurs 1 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 årskurs 3 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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Linköping

Norrköping

Nå dina mål hos oss i Linköping 
Du finner vår skola på Badhusgatan 5, mitt i centra-
la Linköping. Engagerade och duktiga lärare delar 
med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att 
du ska nå dina mål, vare sig det handlar om vidare 
studier eller ett yrkesliv i Sverige eller utomlands. 
För oss är det viktigt att erbjuda dig en bra grund 
att stå på för dina vidare studier, ditt yrkesliv och 
för din personliga utveckling.

Program: EK, SA, VO

       www.dbgy.se/linkoping 
       drottningblankalinkoping 
       Drottning Blankas Gymnasieskola Linköping

Vår skola drivs av kompetenta lärare med din 
utveckling i fokus
Hos oss värdesätter vi att utmana och hjälpa dig 
att nå den potential vi vet att du kan nå. Vi arbetar 
även nära pedagogisk forskning för att ge dig bästa 
möjliga utbildning. Dessutom lägger vi stor energi 
på samarbetet kring dig och din studiegång, bland 
annat med studiecoacher, för att du efter tre år hos 
oss ska vara färdig att kliva vidare mot nya mål! Det 
är viktigt för oss att det går bra för dig.

Program: HV, SA, VO

       www.dbgy.se/norrkoping 
       drottningblankanorrkoping 
       Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping

Badhusgatan 5
582 22 Linköping

Norra Grytsgatan 3  
602 33 Norrköping

Vill du vara elev för 

en dag? Kontakta oss:

   011-444 67 00 

   norrkoping@dbgy.se

Vill du vara elev för 

en dag? Kontakta oss:

   0760 - 39 75 40 

   linkoping@dbgy.se

4
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EKEKOEkonomi- 
programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskole-

studier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsveten-

skapliga 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 juridik.

LINKÖPING
- EKONOMI

Hos oss har du möjlighet att läsa ekonomiprogrammet med inriktning 

ekonomi. Under utbildningen lär du dig redovisning, kalkylering, mark-

nadsföring 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/linkoping 

 

Tänkbara yrken: Civilekonom, mäklare, företagare, revisor

INRIKTNING - EKONOMI

Studieförberedande 
program med fokus på 
ekonomi och företagande.

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, Marknadsföring 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

POÄNGPLAN

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

Ekonomiprogrammet med inriktning juridik och är en högskole- 

förberedande 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. 

LINKÖPING
- 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 eko-

nomiskt 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/linkoping 

 

Tänkbara yrken: Jurist, rättsvetare, advokat, ekonom

INRIKTNING - JURIDIK

Studieförberedande 
program med fokus på 
juridik och ekonomi.

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, Ledarskap och 

organisation 100p, Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig specialisering 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

POÄNGPLAN

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

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

Hantverks- 
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 

klippa frisyrer till vardag och fest, för barn, kvinnor och män. När du 

är färdigutbildad hos oss får du möjlighet att genomföra branschens 

delprov och kan därefter arbeta som anställd, hyra stol eller starta 

egen salong. Utbildningen innehåller 15 veckors praktik och ger även 

möjlighet till grundläggande högskolebehörighet.

NORRKÖPING
- 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. Under utbildningen 

kommer du bland annat lära dig att klippa olika dam- och herrfrisyrer, 

styling, färgningstekniker, hårförlängningar (extensions) och olika 

håruppsättningar. I början arbetar du med dockor och modeller men 

får senare ta emot kunder i skolans salong. Du kommer även att lära dig 

skönhetsmakeup inför brud, bal och fest.

     www.dbgy.se/norrkoping

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.
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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.

Programfördjupningar 

Stylist:

Hantverksteknik 3 200p, Hantverksteknik 4 

200p, Hantverksteknik 5 200p, Svenska 2 100p

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100 

100 

200 

100 

200

200

100 

100

200

Hantverks- 
programmet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen ska du som 

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

personal shopper, 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 träna på just dessa delar för att bli skicklig inom ditt hantverk.

NORRKÖPING
- STYLIST

Tänker du dig en framtid inom mode och skönhet? I så fall är vår sty-

listutbildning något för dig. Vi erbjuder en kreativ utbildning som är an-

passad för att du ska kunna arbeta som personal shopper eller makeup- 

och hårstylist. Efter din utbildning kan du jobba som stylist inom mode 

och skönhet, reklam, tidningar, modevisningar eller TV. Utbildningen 

innehåller 15 veckors praktik där du får arbetslivsanknuten övning i yrket. 

Vill du studera vidare finns möjlighet att nå grundläggande högskolebe-

hörighet inom ramen för programmet.

 

Vi är en godkänd skola av branschorganisationen SEYF (Svenska 

estetikers yrkesförbund). Hos oss kan du diplomera dig till personal 

shopper, makeup-stylist och hårstylist.

     www.dbgy.se/norrkoping

Tänkbara yrken: Makeup-artist, stilrådgivare, stylist, modesäljare

INRIKTNING - STYLIST

15 veckors praktik,
redo att jobba direkt
efter gymnasiet.

POÄNGPLAN

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

Det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet ger en 

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

an agerar, tänker och känner i olika situationer. Utbildningen ger dig 

många valmöjligheter efter gymnasiet då den ger en bred högskole-

behörighet.

LINKÖPING
- BETEENDEVETENSKAP

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. Om du vill jobba med 

människor i framtiden är beteendevetenskap den rätta inriktningen 

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

sanning vid en rättegång? Hur fungerar hjärnan? Dessa är några frågor 

vi kommer att beröra inom denna inriktning. Undervisningen är varie-

rande, meningsfull och kreativ.      

     www.dbgy.se/linkoping

NORRKÖPING
- SOS/UNIFORMSYRKEN

Är du intresserad av att hjälpa andra människor? Vill du lära dig släcka 

bränder eller rädda livet på en kompis med hjälp av kunskaper i första 

hjälpen? Inriktningen passar dig som i framtiden är intresserad av att 

arbeta som till exempel brandman, polis eller militär, men som ändå vill 

ha en bred teoretisk utbildning i grunden. Under utbildningen genom-

förs praktiska övningar i samarbete med Försvarsmakten och Rädd-

ningstjänsten. Du får också prova på vissa moment från SOS-yrkenas 

utbildningar som till exempel självskydd och juridik. Gästföreläsningar 

från myndigheter som till exempel Kriminalvården och Polisen är också 

en del i utbildningen. Det här är utbildningen för dig som vill läsa ett 

teoretiskt, samhällsvetenskapligt program men med många inslag av 

praktiska moment och övningar.

     www.dbgy.se/norrkoping

Tänkbara yrken: Polis, kriminolog, samhällsvetare, socionom 

INRIKTNING - BETEENDEVETENSKAP

Studieförberedande 
program som ger bred 
högskolebehörighet.

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.

Programfördjupningar 

Linköping - Beteendevetenskap:

Pedagogiskt ledarskap 100p, Rätten 

och samhället 100p, Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig specialisering 100p

Norrköping - SOS/Uniformsyrken:

Rätten och samhället 100p, Religion 2 50p,  

Psykologi 2b 50p, Humanistisk 

samhällsvetenskaplig fördjupning 100p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

200 

50 

50 

100

100

50 

100

100 

100

200

POÄNGPLAN

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

Det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet ger dig 

många valmöjligheter efter gymnasiet då den ger en bred högskole-

behörighet.

Under utbildningen får du förståelse för hur olika samhällen fungerar 

och påverkas av omvärlden. Det kan handla om politik, ekonomi och 

sociala frågor i stort och smått. Perspektiven är lokala, regionala, natio-

nella och globala. Du utvecklar kompetenser som samarbetsförmåga, 

kreativitet och förmåga att omsätta idéer i praktisk handling. Genom att 

utveckla dina språkkunskaper får du också ökade möjligheter att arbeta 

eller studera utomlands efter studenten.

NORRKÖPING
- SAMHÄLLSVETENSKAP

Inriktningen strävar efter att ge dig djupa insikter i globala frågor 

och hur de hör ihop med varandra. Under första studieåret besöker 

vi Stockholm och riksdagen. I slutet av trean åker programmet på en 

studieresa utomlands och genomför praktiska undersökningar kopplade 

till inriktningen. Praktiska övningar i form av exempelvis FN-rollspel och 

diskussionsövningar är en del av undervisningen. 

     www.dbgy.se/norrkoping

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 / svenska som 2:a språk 100 

Svenska 2 / svenska som 2:a språk 100 

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 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

Samhällsvetenskap:

Internationella relationer 100p, 

Internationell ekonomi 100p, Humanistisk 

samhällsvetenskaplig fördjupning 100p

Studieförberedande 
program som ger bred 
högskolebehörighet.

POÄNGPLAN

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

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder 

dig för olika hälso- och sjukvårdsyrken.

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 för möjlighet till att vidareutbilda 

dig inom räddningstjänst, sjuksköterska eller polis.. 

LINKÖPING
- RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD

Du läser kurser i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälso- 

pedagogik. På Drottning Blankas Gymnasieskola i Linköping är vi spe-

cialiserade inom räddningsmedicin och akutsjukvård. Det innebär att vi 

utöver att ge dig en grundläggande vårdutbildning, även förbereder dig 

för en framtid inom räddningstjänst eller akutsjukvård. 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 akutsjukvård. 

Utöver 15 veckors praktik kommer du och dina klasskamrater delta i 

räddningsövningar och andra sammanhang där ni får träna upp era 

kunskaper i ett övat skarpt läge.

     www.dbgy.se/linkoping

NORRKÖPING
- VÅRD OCH OMSORG

Tänker du dig en framtid inom sjukvård? Vi erbjuder ett högkvalitativt 

vård- och omsorgsprogram med fokus på just sjukvård och omsorg. 

Yrkesprogrammet passar dig som gillar att arbeta med människor 

och drömmer om att ta hand om människor som är i behov av stöd. 

Efter utbildningen kan du direkt arbeta inom vård och omsorg som 

undersköterska eller personlig assistent. Programmet ger möjlighet till 

grundläggande högskolebehörighet.

     www.dbgy.se/norrkoping

Tänkbara yrken: Undersköterska, brandman, sjuksköterska, polis

RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD
VÅRD OCH OMSORG

15 veckors praktik,
övningar med 
räddningstjänsten.

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 

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupningar

Linköping - Räddningsmedicin och 

akutsjukvård:

Svenska 3

Medicin 2

Akutsjukvård

Räddningsmedicin

Norrköping - Vård och omsorg:

Akutsjukvård 

Hemsjukvård

Palliativ vård 

Svenska 3

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100

100

100 

200

150

100 

150 

100 

50

100

50

100

200

100

100

200

100

200

100

100

100

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
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Beslutsångest?
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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.

Vi ser fram emot att ses!

Elev för en dag 
----------
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Linköping
14/11  kl 17 - 19

8/12  kl 12 - 14

23/1  kl 17 - 19

23/4  kl 17 - 19

Badhusgatan 5, 582 22 Linköping

0760 - 39 75 40  |  linkoping@dbgy.se 

17/10  kl 17 - 19

15/11  kl 17 - 19

8/12  kl 12 - 14

23/1  kl 17 - 19

23/4  kl 17 - 19

Norra Grytsgatan 3, 602 33 Norrköping

011 - 444 67 00   |  norrkoping@dbgy.se

Norrköping

WWW.DB GY. SE

Öppet hus


