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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 år 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 .  Därför genomsyrar 

det globala perspektivet våra skolor. I år 3 engageras du 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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Falun

Gävle

Den centrala skolan med fokus på kunskap  
och hjärta 
Mitt i stan, ett stenkast från stora torget, hittar du 
vår skola. I ljusa lokaler erbjuder vi dig en spännan-
de och utvecklande gymnasietid där du får en nära 
kontakt med både lärare och andra elever. För oss 
är det viktigt att erbjuda dig en bra grund att stå 
på inför vidare studier, yrkeslivet och din personliga 
utveckling. Hos oss kan du läsa Ekonomi, Handel, 
Kriminologi, Estet och Stylist. Läs gärna mer på  
vår hemsida. 

 
       www.dbgy.se/falun 
       dbgyfalun 
       dbgyfalun

Den familjära skolan mitt i centrum
Vår mysiga och familjära skola är belägen mittemot 
centralstationen i Gävle vilket gör det lätt för dig 
som reser att ta dig hit. Vi är en personlig och 
engagerad skola där lärare och elever tillsammans 
arbetar för en trygg och studiemotiverande miljö. 
Här erbjuds du stimulerande och kreativa program, 
men också en personlig utveckling under din 
gymnasietid. Hos oss kan du läsa Ekonomi, Handel, 
Beteendevetenskap eller Stylist.

       www.dbgy.se/gavle 
       dbgy_gavle
       dbgygavle

Åsgatan 33
791 71 Falun

Centralplan 5 
803 11 Gävle

”Det bästa är att 
skolan är liten. Det gör 

att man kommer väldigt 
nära alla lärare.”

”Alla lärarna är väldigt  
stöttande, men samtidigt är 

de inte rädda för att ställa 
krav på mig och andra 
elever, när det behövs.”

     023-77 56 92  falun@dbgy.se

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:

     076-136 60 71  gavle@dbgy.se

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:

Scanna QR-koden med din mobilkamera  
och gör en intresseanmälan så får du mer  
information om vad som händer hos oss!

Scanna QR-koden med din mobilkamera  
och gör en intresseanmälan så får du mer  
information om vad som händer hos oss!4 5



EKEKO

Mål–efter gymnasiet:

Ekonomi
EKONOMIPROGRAMMET – EKONOMI

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Vidareutbildning
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Företagsekonomi 2, Privatjuridik, Psykologi, 

Matematik 2b, Engelska 6

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Entreprenörskap och företagande, Affärsjuridik, Sociologi, 

Marknadsföring, Gymnasiearbete

Du förbereds inför att lyckas med det egna 
företagandet. 

Du fördjupar också dina kunskaper inom juridik 
och verklighetsbaserade uppdrag och globala 
projekt får en betydande plats i den teoretiska 
undervisningen.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Startar, driver och avvecklar ett UF-företag
•	 Får uppdrag från fadderföretagen
•	 Arbetar med juridiska frågeställningar 
•	 Gymnasiearbete
•	 Saco-mässan - globalt uppdrag 

Du introduceras till företagande och företagens 
roll i samhället, där hållbarhetsarbete för ut-
veckling såväl ur miljösynpunkt, ekonomiskt och 
socialt kommer att vara i fokus. 

Du kommer i kontakt med våra fadderföretag för 
att ditt lärande ska bli verklighetsbaserat.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Studerar företagsekonomiska begrepp
•	 Projekt ’hållbar utveckling’
•	 Vi anpassar matematikundervisningen efter  
 din kunskapsnivå och intresse

Du arbetar med juridiska frågeställningar ur 
ett psykologiskt-, ekonomiskt- och samhälls-
perspektiv. 

Företagsekonomi svetsas samman med matema-
tik för att du ska lyckas med företagsekonomiska 
kalkyleringar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Egna advokatbyråer
•	 Lyssnar till föreläsare från olika yrkesgrupper
•	 Bygger upp fiktiva företag 
•	 Fördjupar dig inom internationellt   
 hållbarhetsarbete      

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Företagsekonomi 1, Matematik 1b, Idrott och hälsa, 

Samhällskunskap 1b, Engelska 5

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER  
LÄSA VIDARE TILL EX.: 

•	 Advokat, jurist
•	 Banktjänsteman
•	 Butikschef
•	 Controller
•	 Ekonom, nationalekonom
•	 Inköpare
•	 Lärare
•	 Marknadsförare
•	 Revisor

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Falun
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ESEST

Mål–efter gymnasiet:

Digital design och medieproduktion
ESTETISKA PROGRAMMET – ESTETIK OCH MEDIA

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Vidareutbildning
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Medier, samhälle och kommunikation, Grafisk 

kommunikation 1, Film- och tv-produktion 1, Engelska 6

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Medieproduktion 2, Konstarterna och samhället, Grafisk 

kommunikation 2, Film- och tv-produktion 2

Under det sista året stärks dina kompetenser 
och du studerar medieproduktionens påverkan 
globalt, kopplat till juridiska och etiska frågor om 
yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande 
och i kommunikation med publik.
 
Du förbereds också på och utvecklar kunskaper i 
entreprenörskap och företagande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Konstfoto
•	 Designar kampanj
•	 Illustration
•	 Samtida kultur
•	 Animation
•	 Varumärkeskonstruktion
•	 Slututställning

Du introduceras till de traditionella medierna och 
teorierna för att i framtiden kunna överföra dessa 
till samtida mediebruk. Från radio till podcast, 
från klassiskt filmskapande till Youtube.
 
Vi utgår från dina erfarenheter. Hur kan du lyfta 
fram ett budskap till en målgrupp på bästa sätt 
och vilka olika modeller finns?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Komposition
•	 Podcast
•	 Magasin
•	 Reklamfilm
•	 Fotoprojekt
•	 Karaktärsdesign i vektorgrafik
•	 Bildbehandlar i Photoshop
•	 Vårvernissage

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om 
olika tekniker och sätt att använda kreativitet, 
nyfikenhet, kommunikation i skapandet.
 
Du genomför spännande studiebesök och får 
träffa en lokalt förankrad kulturpersonlighet. 
Du får också lära dig att hantera olika digitala 
verktyg, ex. bild och redigeringsprogram.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 CASE – Musikvideo
•	 Bokomslag
•	 Posters
•	 Photoshop och Illustrator
•	 Grafisk profil
•	 Tv-program
•	 Höstvernissage

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Medieproduktion 1, Digitalt skapande 1, Fotografisk bild 1

Estetisk kommunikation 1, Engelska 5

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER  
LÄSA VIDARE TILL EX.:  

•	 Grafisk designer
•	 Filmarbetare
•	 Fotograf
•	 Bildbehandlare
•	 Art director
•	 Kommunikatör
•	 Illustratör
•	 Frilansare

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Falun
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FSFOR

Mål–efter gymnasiet:

Försäljning och marknadsföring
FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET (fd Handels- och administrationsprogrammet)

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Personlig försäljning 1, Praktisk marknadsföring 1, 

Entreprenörskap, Marknadsföring, Inköp

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Personlig försäljning 2, Praktisk marknadsföring 2, 

Entreprenörskap och företagande, Affärsutveckling  

och ledarskap

Nu stärks dina kompetenser kring vikten av 
internationell handel för samhället och hur 
du kan agera för att nå ut på den globala 
marknaden. 

Även detta år får du möjlighet till arbetsplats-
förlagt lärande (APL) och många av våra elever 
genomför den utomlands hos någon av våra 
samarbetspartners!

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Startar, driver och avvecklar ett UF-företag
•	 Skaffar fördjupade kunskaper i valfritt läst ämne  
 i ditt gymnasiearbete 
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande)
•	 Möjlighet att göra APL utomlands

Digitala kanaler och IT-kunskaper blir allt vikti-
gare inom branschen. Därför introduceras du 
till flera olika programvaror som används inom 
informations- och kommunikationsarbete.

Vi tittar också på trender och utmaningar, sådant 
som du ska vara med och forma i framtiden! Nu 
förstår du hur modern handel fungerar och vilka 
yrken och arbetsuppgifter som finns.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Arbetar med välgörenhetsprojektet   
 ’Musikhjälpen’
•	 Tar servicetempen på stadens butiker 
•	 Övar på att jobba i grupp

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper 
såväl på skolan som ute på olika lokala arbets-
platser. 

Efter år 2 kan du utföra arbetsuppgifter inom 
modern handel, d.v.s. att sälja, skapa en lockande 
butiksmiljö och göra inköp till en butik.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Gör studiebesök hos lokala entreprenörer
•	 Skapar och genomför marknadsundersökningar

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Branschkunskap, Servicekunskap, Information och 

kommunikation, Matematik 1a, Engelska 5

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER  
LÄSA VIDARE TILL EX.: 

•	 Egenföretagare
•	 Inköpsassistent
•	 Lagerarbetare
•	 Marknadsassistent
•	 Butikschef
•	 Visual merchandiser
•	 Eventplanerare

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Falun
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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HVFRS

Mål–efter gymnasiet:

Hår- och makeupstylist
HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Hår-och makeupstylist 2, Personlig försäljning, Tradition 

och utveckling, Service och bemötande

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Hår-och makeupstylist 3, Hår-och makeupstylist 4,  

Gymnasiearbete, Entreprenörskap (UF), Praktisk 

marknadsföring

Nu stärks dina kompetenser inom trender och 
trendutveckling, ideal nu och då samt vad som 
påverkar och förändrar vår syn kring det. 

Även under detta år genomför du APL och 
många av våra elever genomför den på den 
internationella marknaden.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Avancerade tekniker inom makeup och hår
•	 Bröllopstema 
•	 TV, film, foto
•	 Fantasi/avantgarde
•	 SFX (individuellt val)
•	 Stylist-SM

Du introduceras till grunderna i makeup-artisteri 
såsom färg och formlära samt olika tekniker inom 
skönhetsmakeup och hårstyling. 

Vi studerar kosmetik – vilka produkter är kosme-
tiska, hur påverkar de människa och miljö vid 
tillverkning och användning samt vilken funktion 
har de?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Grundläggande kunskaper inom makeup-  
 och hårstyling
•	 Färglära
•	 Hud- och hårkunskap
•	 Makeup och hårteknik
•	 Material-, produkt- och verktygskunskap
•	 Övar på skisstekniker

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hant-
verkets tekniker, produkter och verktyg för styling 
inom TV, film, reklam, foto och teater.

Nu får du även ge dig ut i branschen till lokala 
arbetsplatser där du utvecklar en hög servicenivå 
och god försäljningstaktik.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Grundläggande uppsättningstekniker
•	 Helhetsstylingar
•	 Kundbemötande
•	 Baltema
•	 Nya tekniker och trender
•	 Trend/Catwalk - fashionmakeup
•	 Stylist-SM
•	 Kundkonsultation

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hantverk introduktion, Frisör 1, Material och Miljö, 

Svenska 1, Matematik 1a

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER  
LÄSA VIDARE TILL EX.: 

•	 Frilansare
•	 Egen företagare
•	 Hårstylist 
•	 Makeupstylist
•	 Kostymör

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Falun
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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SASAM

Mål–efter gymnasiet:

Sociologi – kriminologi
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – SAMHÄLLSVETENSKAP

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Psykologi 1, Samhällskunskap 2, Historia 2a, Engelska 6

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Kriminologi 2, Sociologi, Samhällskunskap 3, Religion, 

Filosofi

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Kriminologi 1, Samhällskunskap 1b, Historia 1b,  

Svenska/SVA 1, Matematik 1b

Vidareutbildning
Alumni

Under det sista året stärks dina kompetenser och 
du blir rustad inför livet efter gymnasiet. 

Du fortsätter att öva dig i vetenskapligt skrivande 
inom ramen för de kurser som erbjuds.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Gymnasiearbete med ämnesval
•	 Förbereder dig inför examinationsformer inom  
 högre studier: opponering och seminarium

Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga 
frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, 
genus och miljö. Hur bygger man ett hållbart 
samhälle? 

Du utvecklar din förståelse för vilka drivkrafter 
människan har som individ, gruppmedlem och 
deltagare i en samhällsgemenskap.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Stort fokus på källkritik i block/tematisk  
 undervisning (historia, samhällskunskap  
 och svenska)
•	 Lär oss grunderna i vetenskaplig metod och  
 ett vetenskapligt arbetssätt

I nästa steg utvecklas dina färdigheter i att 
utvärdera vetenskapliga arbetssätt, teorier  
och metoder. 

Utifrån olika arbetssätt och förutsättningar 
skapar du ett ansvarstagande och en själv-
ständighet, både i teori och praktik.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Ämnesövergripande fördjupningsarbete  
 i kriminologi, med inslag av andra ämnen
•	 Förberedelse för gymnasiearbete genom att  
 göra en mindre, liknande rapport

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER  
LÄSA VIDARE TILL EX.:  

•	 Kriminolog
•	 Polis
•	 Statsvetare
•	 Lärare
•	 Psykolog
•	 Beteendevetare
•	 Kriminalvårdare
•	 Jurist
•	 Diplomat

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Falun
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EKEKO

Mål–efter gymnasiet:

     

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Vidareutbildning
Alumni

Juridik och internationell ekonomi
EKONOMIPROGRAMMET – EKONOMI

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Privatjuridik, Företagsekonomi 2, Samhällskunskap 2, 

Entreprenörskap och företagande, Matematik 2b

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Internationell ekonomi, Rätten och samhället, 

Affärsjuridik, Psykologi 1, Matematik 3b, Gymnasiearbete

Under det sista året stärks dina ekonomiska 
kompetenser och du blir rustad inför livet efter 
gymnasiet.

Vi studerar sambanden mellan företags ledar-
skap, organisation och ekonomi ur ett globalt och 
hållbart perspektiv. Du får även en förståelse för 
juridikens betydelse för privatlivet, affärsvärlden 
och samhället i stort.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Internationella studier av världsekonomin
•	 EU-resa med studiebesök hos internationella  
 företag
•	 Föreläsningar av framgångsrika affärsjurister

Vi har alla kommit i kontakt med företag på 
olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter när 
du introduceras till ekonomiska begrepp, ex.: 
redovisning, kalkylering och marknadsföring.  

Du lär dig också vilka olika typer av företag som 
finns och om deras roll i samhället.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Skapar en privatbudget
•	 Kalkylerar på att starta ett företag
•	 Case kring privatjuridik

I nästa steg utvecklas dina kunskaper. Hur 
påverkar ekonomin samhällsutvecklingen, inte 
minst lokalt? Och varför är det viktigt att veta hur 
människor tänker, känner och handlar, i relation 
till ekonomi?

Du får även fördjupade kunskaper kring entre-
prenörskap och att starta och driva företag.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Studiebesök hos lokalt näringsliv
•	 Föreläsningar av framgångsrika entreprenörer 
•	 Marknadsundersökning hos närliggande butiker
•	 Starta och driva eget UF-företag

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Företagsekonomi 1, Samhällskunskap 1b, Engelska 5, 

Modernt språk, Matematik 1b

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER  
LÄSA VIDARE TILL EX.: 

•	 Ekonom
•	 Civilekonom
•	 Nationalekonom
•	 Projektledare
•	 Revisor
•	 Jurist
•	 Advokat
•	 Åklagare
•	 Banktjänsteman

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Gävle
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FSFOR

Mål–efter gymnasiet:

Försäljning och marknadsföring
FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET (fd Handels- och administrationsprogrammet)

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Personlig försäljning, Praktisk marknadsföring, 

Entreprenörskap, Inköp

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Personlig försäljning 2, Praktisk marknadsföring 2, 

Affärsutveckling och ledarskap, Handel specialisering, 

Gymnasiearbete

Nu stärks dina kompetenser kring vikten av 
internationell handel för samhället och hur 
du kan agera för att nå ut på den globala 
marknaden. 

Även detta år får du möjlighet till arbetsplats-
förlagt lärande (APL) och många av våra elever 
genomför den utomlands hos någon av våra 
samarbetspartners!

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Att utveckla butiker
•	 Hur arbetar en företagssäljare?
•	 Butiksexponering
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande) i t. ex. en butik 
•	 Möjlighet att göra APL utomlands

Du introduceras till begreppen entreprenörskap, 
service, bemötande och kommunikation. Hur vill 
du bli bemött i en köpsituation?

Vi tittar också på trender och utmaningar, sådant 
som du ska vara med och forma i framtiden! Nu 
förstår du hur modern handel fungerar och vilka 
yrken och arbetsuppgifter som finns. 

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

•	 Service och kundbemötande på olika sätt
•	 Arbeta säkert inom handel
•	 Hur branschen fungerar och vilka yrkesval  
 som finns
•	 Gör studiebesök

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper 
såväl på skolan som ute på olika lokala arbets-
platser. 

Efter år 2 kan du utföra arbetsuppgifter inom 
modern handel, d.v.s. att sälja, skapa en lockande 
butiksmiljö och göra inköp till en butik.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Studerar inköp samt import och hållbarhetstänk
•	 Lär dig grunderna i marknadsföring
•	 Projekt och ämnesöverskridande arbete
•	 Startar, driver och avvecklar ett UF-företag
•	 Gör studiebesök hos företag i näringslivet

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Branschkunskap inom handel och administration, 

Matematik 1a, Information och kommunikation, 

Servicekunskap, Samhällskunskap 1a1

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER  
LÄSA VIDARE TILL EX.:  

•	 Entreprenör
•	 Säljare 
•	 Inköpare  
•	 Butiksledare
•	 Kundtjänstpersonal

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Gävle
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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HVFRS

Mål–efter gymnasiet:

Hår- och makeupstylist
HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Hår- och makeupstylist 2, Hår- och makeupstylist 3, 

Entreprenörskap, Personlig försäljning 1

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Hår- och makeupstylist 4, Service och bemötande,  

Tradition och utveckling, Gymnasiearbete

Nu stärks dina kompetenser inom trender och 
trendutveckling, ideal nu och då samt vad som 
påverkar och förändrar vår syn kring det. 

Även under detta år genomför du APL och 
många av våra elever genomför den på den 
internationella marknaden.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Fördjupning inom makeup, t. ex. dragqueen  
 och avantgarde
•	 Planerar och deltar i Stylist-SM               
•	 Möjlighet till APL (arbetsplatsförlagt lärande)  
 utomlands

Du introduceras till grunderna i makeup-artisteri 
såsom färg och formlära samt olika tekniker inom 
skönhetsmakeup och hårstyling. 

Vi studerar kosmetik – vilka produkter är kosme-
tiska, hur påverkar de människa och miljö vid 
tillverkning och användning samt vilken funktion 
har de?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Styling med värmeverktyg och flätteknik                                          
•	 Vardags- och festmakeup                                                     
•	 Barnmålning och Halloweenmakeup    
•	 Färglära  
•	 Övar på skisstekniker

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hant-
verkets tekniker, produkter och verktyg för styling 
inom TV, film, reklam, foto och teater.

Nu får du även ge dig ut i branschen till lokala 
arbetsplatser där du utvecklar en hög servicenivå 
och god försäljningstaktik.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Makeup/håruppsättning för bal och bröllop
•	 Fantasimakeup och trender                         
•	 Planerar och arbetar med lokala events              
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande)
•	 Elevsalong

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hantverk introduktion, Frisör 1, Material och miljö, 

Engelska 5, Matematik 1a

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER  
LÄSA VIDARE TILL EX.: 

•	 Frilansande makeupartist
•	 Egen företagare
•	 Hårstylist 
•	 Makeupstylist
•	 Kostymör
•	 Säljare inom mode och makeup

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Gävle
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 

20 21



SABET

Mål–efter gymnasiet:

Kriminologi
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Vidareutbildning
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Psykologi 2a, Samhällskunskap 2, Sociologi, 

Entreprenörskap, Matematik 2b

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Kriminologi, Rättspsykologi, Kommunikation, Filosofi 1, 

Gymnasiearbete

Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt 
och vi studerar även freds- och konfliktkunskap. 

Du bygger en förståelse för de globalt sam-
hälleliga och psykologiska aspekterna av makt 
och hur det kan påverka och förklara det som 
sker i samhället.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Orsakerna och verkan av brottsligt beteende  
 på individ- och samhällsnivå
•	 Sociala processer och socialisation
•	 EU-resa med internationella studiebesök 
•	 Gärningsmannaprofilering
•	 Studiebesök och föreläsning av KRIS

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga 
begrepp, kriminologi och rättspsykologi. 

Vi utforskar vilka styrkor och utvecklingsområden 
du själv besitter och du utvecklar din förståelse 
för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter 
andra individer kan ha.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Mänskliga beteenden, känslor och tankar
•	 Individens roll i samhällsprocesser med fokus  
 på demokratin
•	 Mänskliga rättigheter och konsumtion
•	 Hållbar utveckling ur individ- och   
 samhällsperspektiv 
•	 Introduktion till kriminologiska teorier

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om 
beteende i relation till vår lokalt samhälleliga 
kontext, språk och kommunikation. Du lär dig 
tänka och resonera kring teorier till olika brott 
och rättspsykologiska förklaringar. 

Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en 
seriemördare?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Samhällets ekonomiska, politiska, och sociala  
 utveckling utifrån historiska villkor
•	 Arbete med vetenskapliga teorier och modeller
•	 Vetenskapligt skrivande
•	 Startar och driver UF-företag 
•	 Besök på rättegångar 
•	 Fördjupning av psykologiska teorier

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Psykologi 1, Samhällskunskap 1b, Modernt språk, 

Engelska 5, Matematik 1b

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER  
LÄSA VIDARE TILL EX.: 

•	 Utredare
•	 Förhörsledare
•	 Analytiker
•	 Tulltjänsteman
•	 Larmoperatör/SOS-operatör
•	 Polis
•	 Psykolog
•	 Socionom
•	 Kriminolog

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Gävle
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Bilden är tagen i samband med en skoluppgift med avantgarde som tema.  

Amandas modell heter Lisa och var klasskamrat med Amanda.  

www.dbgy.se/amandastrand

Besök Amandas YouTube-kanal.  

Där delar hon med sig av 

sina bästa smink- och 

livsstilstips.  

Länktips 

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 
 

DET 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 direkt istället  

för att välja som mina kompisar,  

jag bytte till stylistutbildningen  

en bit in i årskurs 1.

INTERVJU MED AMANDA STRAND – INFLUENCER OCH 
TIDIGARE ELEV PÅ STYLISTUTBILDNINGEN (HV)

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

– Från början valde jag ett annat program på en annan skola, efter- 

som mina kompisar gick där. Men jag ville egentligen gå på Drottning  

Blanka från början, så 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 var det att vara elev på Drottning Blankas Gymnasieskola?

– Jag minns att det var en väldigt mysig stämning och vi hade en bra 

gemenskap – man kommer varandra väldigt nära.

Hur skulle du beskriva arbetssättet på skolan?

– På Drottning Blanka får man ofta jobba 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 upp-

drag. 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?

– Jag fick verkligen lära mig ett hantverk. Jag fick mer skinn på näsan 

och ett större självförtroende i allt jag gör.

Hur tror du att din tid på Drottning Blanka har påverkat din  

nuvarande karriär?

– Redan under andra året på skolan hade jag fått möjlighet att bygga 

upp ett kontaktnät inom tv och andra sammanhang som jag ville jobba 

med i framtiden, det är jag väldigt tacksam över.

Drottning Blanka 
gav mig ett stort 
kontaktnät”

”
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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 f inns 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

Tips #5

INFÖR GYMNASIEVALET

5 tips
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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

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 anmäler du dig via skolans hemsida, så att skolan  

kan hitta en lämplig tid för din s.k. ”skuggning”. 

 
VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG 

När 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 
--------------------

Schemaexempel 
(Tider och upplägg varierar)
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På grund av den rådande pandemin kan upplägget för elev för en dag ändras med kort varsel.  

Vi ber dig därför att alltid dubbelkolla på vår hemsida innan du besöker skolan. Där hittar du all aktuell information.



Detta är resiliens

STANDARD PÅ ALLA SKOLOR

Vi tror att elever som mår bra också presterar bra 

i skolan. Men livet går som bekant upp och ner, 

inte minst under tiden på gymnasiet. Resiliens 

genomsyrar allt ni gör. Rektor, lärare, elevhälsa 

och annan personal samarbetar för att rusta dig 

genom hela din utbildning. Du kommer öva på 

olika strategier i olika sammanhang och med olika 

personer. Många av våra elever kan också berätta 

hur Resiliensen hjälpt dem att må bra och tackla 

utmaningar, i livet såväl som i skolan.

 

FÅ VERKTYG ATT UTVECKLAS OCH HÖJ  

DINA STUDIERESULTAT

Resiliens är ett av flera sätt där vi inom Drottning 

Blanka försöker stötta dig under dina år på 

gymnasiet. Målsättningen är att stärka ditt 

välmående, din utveckling och på sikt även dina 

studieresultat. Det är viktigt för oss att det går 

bra för dig! Resiliens är således en investering 

i din framtid där du får praktiska verktyg och 

strategier till att hantera livets alla faser. Du blir 

mer självsäker, stresstålig och trygg. Du som väljer 

Drottning Blanka kan se fram emot en spännande 

resa och en spännande framtid!

Vi vill att du ska må bra och lyckas

Citat från våra elever

”Resiliensprojektet har hjälpt mig  

i vardagen både i och utanför 

skolan. Det har gjort att jag har 

lärt mig hantera svåra situationer,  

att tänka mer på hur jag är mot 

andra och mot mig själv och hur jag 

exempelvis ska vara mer tacksam.”

”Jag tycker alla borde få lära sig om  
resiliens, det är så mycket i gymnasiet och 

man behöver verktyg. Vardagsstrategier  
och goda gärningar är superkrafter.”

”RESILIENS HAR GJORT ATT JAG  

BLIVIT LUGNARE I SITUATIONER SOM 

JAG FÖRUT SÅG SOM KATASTROFALA.”

Resiliens kan översättas till motståndskraft, eller den långsiktiga förmågan att hantera 

förändringar och fortsätta att utvecklas. Resiliens bygger på forskning från bland annat 

USA och England.

”Resiliens påminde mig om vilka positiva saker jag gör som har påverkan 
över andra individer och det förklarar även hur ens humör påverkas. Det fick 

mig tänka på att man inte alltid behöver anstränga sig för att göra saker 
som att le mot någon eller säga ’hej’. Små handlingar har en stor påverkan.”

31

Du som väljer Drottning Blanka blir en del av vår satsning på resiliens – som ska stärka dig 

som individ, få dig att må bra och lyckas under dina tre år på gymnasiet.



Skolan för dig som  
är nyfiken på världen
Din resa på tre år – tusen möjligheter! 

Under ditt första år blir du introducerad till en 
teoretisk grund. Du lär dig om EU (Europeiska 
Unionen), FNs (Förenta Nationernas) globala  
mål och hur du kan bidra till ett bättre samhälle.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Fokuserar på dig och din roll i världssamhället
•	 Studerar FNs globala mål
•	 Lär dig om vad det innebär att vara EU-  
 medborgare
•	 Träffar ex. Amnesty, Röda Korset

I nästa steg vidgas dina vyer och vi hjälper  
dig att delta i ett internationellt projekt  
som kan ske antingen hemma i Sverige  
eller utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Skriver internationellt CV (Europass)
•	 Erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande)   
 utomlands*
•	 Deltar i ett internationellt projekt i Sverige  
 eller utomlands
•	 Möjlighet att göra en studieresa utomlands 
 
*gäller alla yrkesprogram på DBGY

Under året träffar du många spännande 
människor från andra kulturer och bygger upp  
din förmåga att interagera och kommunicera  
med personer från andra länder.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande)   
 utomlands, 3 veckor – 3 månader
•	 Bygger ditt internationella kontaktnät
•	 Möjlighet att göra en studieresa utomlands
•	 Stärker din kompetens i yrkesrollen eller  
 för fortsatta studier

År 1 År 2 År 3
EFTER STUDENTEN HAR DU EX.:

Personligt Lokalt Globalt

Vill du ha ett internationellt perspektiv  

i din utbildning? När du väljer att gå på en 

DBGY-skola får du unika möjligheter att 

vidga dina vyer. 

Du som läser ett yrkesprogram får möjlighet 

att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) 

utomlands. Läser du ett högskoleförbere-

dande program får du möjlighet att studera/

praktisera utomlands. Vi har kontakter i ex. 

Limerick, Valetta, Milano, Skopje, Cordoba, 

Indien och Sydafrika. Efter tre år hos oss är 

du förberedd för att söka utbildningar och 

arbete utanför Sveriges gränser! 

Nedan kan du läsa om vad som händer 

varje år – utöver vad ditt program erbjuder. 

Du kan också läsa mer om just din skolas 

internationella arbete på dbgy.se.

#dbgyinternationalisering

•	 Ett internationellt kontaktnät 

•	 EU- och FN-kunskap 

•	 Diplom för de internationella projekt  
 du har deltagit i 

•	 Europass-CV 

•	 Ökad motivation för att fortsätta studera/ 
 arbeta utomlands 

•	 Ökad social kompetens och kommunika- 
 tionsförmåga
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”Gemenskapen mellan 
alla elever och lärare är 
det bästa med DBGY.”



Falun
13/10 | kl. 17-18.30

18/11 | kl. 17-18.30

18/1 | kl. 17-19

24/4 | kl. 17-18.30

Åsgatan 33, 791 71 Falun

023-77 56 30  |  falun@dbgy.se 

21/10 | kl. 17-19

18/11 | kl. 17-19

18/1 | kl. 17-19

28/4 | kl. 17-19

Centralplan 5, 803 11 Gävle

076-136 60 71  |  gavle@dbgy.se

Gävle

WWW.DB GY. SE

Öppet hus

Träffa oss och upplev gemenskapen på vår skola!

På grund av den rådande pandemin kan upplägget 
för öppet hus ändras med kort varsel. Vi ber dig därför 
att alltid dubbelkolla på vår hemsida innan du besöker  

skolan. Där hittar du all aktuell information.


