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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 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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Lund
En skola mitt i kunskapens centrum.
Vi förbereder dig för både arbetsliv och vidare 
högskolestudier. Våra lärare har hög behörighet. 
Vi är också en skola som vill göra skillnad! Som 
en av totalt 27 skolor i Sverige samarbetar vi med 
Amnesty om mänskliga rättigheter – något som  
på många sätt präglar vår skola och undervisning. 

Antal elever: 360

       www.dbgy.se/lund 
       drottningblankalund 
       drottningblankalund

Skomakaregatan 12 
223 50 Lund

Malmö Möllan
Engagemang är skolans ledord. 
Delar av undervisningen sker genom praktik 
och skarpa projekt. Här har du möjlighet att 
växa och bli förberedd för både arbetslivet och 
vidare studier. Vår styrka är att alla lärare i de 
yrkesförberedande programmen kommer från 
arbetslivet. Det, tillsammans med vårt goda 
samarbete med det lokala näringslivet, gör att 
undervisningen blir ”på riktigt” och inte bara  
något som står i en bok.

Antal elever: 150

       www.dbgy.se/mollan
       dbgymollan 
       dbgymollan

Friisgatan 17
214 22 Malmö

Malmö Söderport
Skolan för engagerande studier.
Mitt i city finner du vår skola med salonger, 
metodrum och ljusa klassrum. Vi satsar på 
internationella samarbeten, en tydlig röd tråd 
genom dina studieår och personlig utveckling. 

Antal elever: 300

       www.dbgy.se/soderport 
       dbgysoderport 
       drottningblankasoderport

Per Weijersgatan 4 
211 34 Malmö

”Man är inte bara en  
i mängden. De personliga 
relationerna gör att man  

får bättre förutsättningar.”

”Lärarna är väldigt
bra och kunniga.”

”Här hittade jag mina  
närmaste vänner. Lärarna  
gjorde att jag fick tillbaka  

min studiemotivation.”

     046-16 29 36  lund@dbgy.se

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:

     073-256 06 14  mollan@dbgy.se

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:

     040-20 45 40  soderport@dbgy.se

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:
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Malmö Möllan består av två enheter; Malmö Möllan och 
Malmö Möllan 2. Håll koll på vilken enhet den utbildning 
du är intresserad av tillhör, när du gör din ansökan.

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!

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



EKEKO

Mål–efter gymnasiet:

Ekonomi
EKONOMIPROGRAMMET – EKONOMI

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Privatjuridik, Företagsekonomi 2, Entreprenörskap och 

företagande, Idrott och hälsa 1, Samhällskunskap 2b

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Affärsjuridik, Marknadsföring, Ledarskap och 

organisation, Gymnasiearbete, Individuella val

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Företagsekonomi 1, Moderna språk, Idrott och hälsa 1, 

Samhällskunskap 1b, Historia 1B

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Vidareutbildning
Alumni

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: 

•	 Möjlighet till internationellt utbyte 
•	 Projekt mänskliga rättigheter i samarbete med  
 Amnesty
•	 Musikhjälpen 
•	 Samarbetar kring events med andra elever  
 i årskurs 3
•	 UF-mässa

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 deras roll i samhället.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Besöker elever från år 2 och 3 för inblick  
 i UF-företagande 
•	 Besök från entreprenörer i branschen
•	 Besök från Ung Privatekonomi och Unga  
 Aktiesparare

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 entreprenörer 
•	 UF-kickoff    
•	 Besök hos ex. Riksbanken, Lunds Universitet och  
 Ekonomiska Instutitionen

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Ekonom
•	 Civilekonom
•	 Nationalekonom
•	 Projektledare
•	 Revisor

Lund
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ESBIL

Mål–efter gymnasiet:

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Vidareutbildning
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Design 2, Bild, Konstarterna och samhället, Form 

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Formgivning 2, Arkitektur och rum, Estetisk 

kommunikation och Bildteori

Under det sista året stärks dina kompetenser 
inom dina profilämnen. Du arbetar yrkesnära  
och får testa på olika yrkesrelaterade projekt. 

Hos oss får du möjlighet att förbereda dig inför 
vidarestudier inom design. Tillsammans tittar 
vi på olika vidareutbildningar inom Sverige och 
även utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Möjlighet till internationellt utbyte 
•	 Arbeta med Amnesty
•	 Musikhjälpen
•	 Skapa portfolio samt utställning
•	 Studieresa   
•	 Vägledning internationella studier

Estetik handlar om hur olika typer av design 
och konst uppfattas av människor och som start 
introduceras du till hur en designprocess kan se 
ut, från första idéskissen till en färdig produkt.

Du provar på att skapa i olika material med hjälp 
av olika tekniker, både hantverksmässigt och 
digitalt och får applicera din personliga och unika 
kreativitet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Studiebesök
•	 Samarbetsprojekt – parfymdesign
•	 Grunderna i designhistoria

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina 
kunskaper om olika tekniker och sätt att uttrycka 
dig på för att skapa, uppleva och tolka design, 
konst och kultur. 

Du genomför spännande studiebesök och 
samarbetar med andra program och inriktningar 
i större projekt.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Föreläsningar av branschprofiler
•	 Besöker utställningar
•	 Samarbetsprojekt – tapetdesign och stagevision  
 (scenografi)

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Formgivning 1, Design 1, Bild och form 

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Inredningsarkitekt
•	 Produktformgivare
•	 Arkitekt
•	 Butikskommunikatör
•	 Inredare
•	 Industridesigner

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Lund
Design och inredning
ESTETISKA PROGRAMMET – BILD OCH FORMGIVNING
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ESBIL

Mål–efter gymnasiet:

Grafisk design och reklam
ESTETISKA PROGRAMMET – BILD OCH FORMGIVNING

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Grafisk Kommunikation 2, Bild, Konstarterna och 

samhället, Form

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Medieproduktion 2, Grafisk Illustration, Estetisk 

kommunikation, Bildteori

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Medieproduktion 1, Grafisk Kommunikation 1,  

Bild och form

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Vidareutbildning
Alumni

Under det sista året stärks dina kompetenser 
inom dina profilämnen. Du kommer att arbeta 
yrkesnära och testa på olika yrkesrelaterade 
projekt. 

Du får hos oss möjlighet att förbereda dig inför 
vidarestudier inom design. Tillsammans tittar 
vi på olika vidareutbildningar inom Sverige och 
även utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Möjlighet till internationellt utbyte 
•	 Arbeta med Amnesty
•	 Musikhjälpen
•	 Skapa portfolio samt utställning
•	 Studieresa
•	 Vägledning internationella studier

Estetik handlar om hur olika typer av design 
och konst uppfattas av människor och som start 
introduceras du till hur en designprocess kan se 
ut, från första idéskissen till en färdig produkt.

Du provar på att skapa i olika material med hjälp 
av olika tekniker, både hantverksmässigt och 
digitalt och får applicera din personliga och unika 
kreativitet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Studiebesök
•	 Samarbetsprojekt – parfymdesign
•	 Grunderna i Adobe-programmen

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kunska-
per om olika tekniker och sätt att uttrycka dig på 
för att skapa, uppleva och tolka design, konst och 
kultur. 

Du genomför spännande studiebesök och sam-
arbetar med andra program och inriktningar i 
större projekt.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Föreläsningar av branschprofiler
•	 Besöker utställningar
•	 Samarbetsprojekt – tapetdesign och stagevision  
 (scenografi)

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Digital content designer
•	 Illustratör
•	 Grafisk formgivare
•	 UX/UI designer
•	 Visuell grafisk kommunikatör
•	 Marknadsföring

Lund
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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, 

Service och bemötande

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Tradition och utveckling, Hår- och makeupstylist 4, 

Entreprenörskap

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: 

•	 Portfoliofotografering
•	 Startar UF-företag
•	 Möjlighet till diplomering inom lashlift och  
 browlift 
•	 Möjlighet till diplomering som makeup- eller  
 hårstylist

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: 

•	 Studiebesök hos återförsäljare  
•	 Tillverkar eget smink 
•	 Övar på stylingtekniker och färgning av  
 fransar och bryn
•	 Möjlighet till diplomering som manikyrist

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: 

•	 Stylist-SM 
•	 Studiebesök hos Malmö Opera 
•	 Öppen salong i samarbete med Musikhjälpen 
•	 Möjlighet till diplomering som nagelterapeut
•	 Specialeffekter såsom sår, blåmärke m.m.

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Material och miljö, Hantverk introduktion, Frisör 1

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Frilansare
•	 Egen företagare
•	 Hårstylist 
•	 Makeup-stylist
•	 Kostymör
•	 Försäljning inom kosmetik

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Lund
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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SABET

Mål–efter gymnasiet:

Uniform och beteende
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 

Ledarskap och organisation, Psykologi 2a, Sociologi, 

Moderna språk 

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering –

kriminologi, Etnicitet och kulturmöte, Samhällskunskap 2, 

Kommunikation

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Psykologi 1, Moderna språk, Idrott och hälsa 1, 

Samhällskunskap 1b, Historia 1b 

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Vidareutbildning
Alumni

Nu får du fördjupa dig inom kriminologi samt 
etnicitet och kulturmöte. Du bygger en förståelse 
för de globalt samhälleliga och psykologiska 
aspekterna av makt och hur det kan påverka och 
förklara det som sker i samhället. 

Du som ser en framtid inom ett uniformsyrke har 
möjlighet att läsa till idrott och hälsa i ditt individ-
uella val, vilket kan vara användbart. Dessutom 
får du kunskap om vilka krav som ställs för att bli 
antagen till och om hur rekrytering sker inom 
uniformsyrke

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Besök hos polisutbildningen 
•	 Studieresa till Riksdag och polismuseum
•	 Möjlighet till Internationellt utbyte 
•	 Gärningsmannaprofilering
•	 Besök på rättegång

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga 
begrepp och utvecklar en förståelse för hur sam-
hället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i var-
dagen och formar en djupare uppfattning om 
vikten av samarbete och grupprocesser inom 
yrkesområdet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Lägerskola 
•	 Träning i friluftsliv och ledarskap
•	 Föreläsare från uniformsbranschen ex. militären  
 och Polisen
•	 Studiebesök hos ex. brandstation

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om 
beteende i relation till vår samhälleliga kontext, 
språk och kommunikation och du lär dig tänka 
och resonera kring mänskliga beteenden. 

Du studerar värderingar och de personliga 
egenskaper som krävs inom uniformsyrkena som 
till exempel gott uppförande, ansvarstagande 
och samarbete.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Studiebesök hos ex. Försvarsmakten 
•	 Besök och aktivitet hos MSB (Myndigheten för  
 samhällskydd- och beredskap)
•	 Föreläsare från Räddningstjänsten
•	 Paddling med samarbetsövningar

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Yrken inom försvarsmakten
•	 Biståndsarbetare
•	 Kriminalvårdare
•	 Tulltjänsteman
•	 Brandman
•	 Förhörsledare/utredare
•	 Polis 
•	 Lärare  
•	 Socionom

Lund
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EKEKO

Mål–efter gymnasiet:

Business and Hospitality Management
EKONOMIPROGRAMMET – EKONOMI

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Matematik 2, Företagsekonomi 2, Besöksnäringen

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Entreprenörskap och företagande, Reseproduktion och 

försäljning, Matematik 3, Engelska 7, Redovising 2

Under det sista året stärks dina kompetenser 
inom business och hospitality 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 formar även en förståelse 
för juridikens betydelse.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Fokus på: finans och redovisning, service,  
 Luxury Brands
•	 Jobbar med engelska som standardspråk
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande), möjlighet att  
 ansöka om att få göra det i utomlands

Du får en introduktion till ekonomiska begrepp. 
Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika 
sätt och vi utgår från dina erfarenheter. 

Du lär dig vilka olika typer av företag som finns 
och deras roll i samhället samt grunderna i 
försäljning. Du får också träffa representanter 
från vår samarbetspartner Swiss Education 
Group (SEG).

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Schweiz ledande skola inom hotel management  
 – HIM (Hotel Institute Montreux) besöker oss
•	 Besök på regional UF-mässa
•	 Vårprojekt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper såväl på 
skolan som ute på olika arbetsplatser. Efter det 
andra året är du redo för nästa kliv – att starta 
eget företag!

Du jobbar nu med begreppet ”Hospitality” på 
riktigt och förstår hur många olika dörrar som 
öppnas inom den här branschen.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Studiebesök hos lokala företag
•	 Jobbar med HIMs elevprojekt
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande)

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Matematik 1b, Moderna språk, Samhällskunskap 1 

Privatjuridik, Företagsekonomi 1

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Affärsutvecklare
•	 Hotel manager
•	 Director of guest relations
•	 Entreprenör
•	 Ekonomichef
•	 HR-chef

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Malmö Möllan 2

Vidareutbildning  
(kan ske i samarbete med SEG)

Internationell arbetsmarknad

Alumni

I samarbete med:
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HAHAN

Mål–efter gymnasiet:

Säljare
HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET – HANDEL OCH SERVICE

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Svenska 2, Personlig försäljning 1, Inköp 1, Näthandel 1, 

Företagsekonomi

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Affärsutveckling och ledarskap, Entreprenörskap 

och företagande, Handel specialisering, Praktisk 

marknadsföring, 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: 

•	 Startar och driver ett eget UF-företag
•	 Lärandet ute på APL-platsen fördjupas
•	 Lyssnar till externa föreläsare
•	 Gör besök på mässor
•	 Studiebesök

Du introduceras till begreppen entreprenörskap, 
service och försäljning, bemötande och kommu-
nikation. 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: 

•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande)
•	 Möter branschen utanför skolan genom  
 studiebesök 
•	 Lyssnar till externa föreläsare som gästar

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. Vi lägger 
fokus även på den växande digitala handeln.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Längre APL(arbetsplatsförlagt lärande)-period
•	 Möjlighet att praktisera i Köpenhamn
•	 Fokuserar på sälj, service och inköp 

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Engelska 5, Svenska 1, Matematik 1a, Branschkunskap 

inom handel och administration, Information och 

kommunikation

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Butikssäljare
•	 Företagssäljare
•	 Inköpare
•	 Visual Merchandiser
•	 Onlinemarknadsförare
•	 Butiksledare

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Malmö Möllan
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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HVFRS

Mål–efter gymnasiet:

Barberare
HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Svenska 2, Barberare 2, Barberare 3, Tradition och 

utveckling, Historia 1a1

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Entreprenörskap, Barberare 4, Barberare 5, 

Gymnasiearbete, Samhällskunskap 1a1

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 design- och klipptekniker  
 på herr/skägg
•	 Lär dig hur man driver företag
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande), möjlighet  
 att göra det utomlands
•	 Kundmottagning i salong

Du introduceras till grunderna i färg, form och 
komposition.

Vi fokuserar även på service – vad är viktigt för 
dig när det kommer till service? Och vad kan 
vara viktigt för andra individer, med hänsyn till 
kundens förutsättningar, behov och önskemål?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Hårvård och stylingprodukter
•	 Hårstyling, fön och schamponering
•	 Olika hårtekniker

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hant-
verkets tekniker. 

Genom samarbete mellan skolan och närings-
livet skapar vi en god grund för ett arbete som 
motsvarar yrkets krav. Nu får du även ge dig 
ut i branschen till lokala arbetsplatser där du 
utvecklar en hög servicenivå.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Kombinerade klipp- och designtekniker  
 på herr/skägg
•	 Inblick i branschen
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande)

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Barberare
•	 Frilansare
•	 Egen företagare
•	 Stylist

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Engelska 5, Svenska 1, Matematik 1a, Hantverk 

introduktion, Frisör 1

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

 

Malmö Möllan 2
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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HVFRS

Mål–efter gymnasiet:

Frisör
HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Svenska 2, Frisör 2, Frisör 3, Tradition och utveckling, 

Historia 1a1

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Entreprenörskap, Frisör 4, Frisör 5, Gymnasiearbete, 

Samhällskunskap 1a1

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 design- och klipptekniker
•	 Lär dig hur man driver företag
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande) på ex. salonger,  
 möjlighet att göra det utomlands
•	 Kundmottagning i salong

Du introduceras till grunderna i frisering likväl 
som klipp- och färgtekniker.

Vi fokuserar även på service – vad är viktigt för 
dig när det kommer till service? Och vad kan 
vara viktigt för andra individer, med hänsyn till 
kundens förutsättningar, behov och önskemål?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Hårvård och stylingprodukter
•	 Hårstyling, fön och schamponering
•	 Tekniker på kort och långt hår

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om frisör-
hantverkets tekniker. 

Genom samarbete mellan skolan och närings-
livet skapar vi en god grund för ett arbete som 
motsvarar yrkets krav. Nu får du även ge dig 
ut i branschen till lokala arbetsplatser där du 
utvecklar en hög servicenivå.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Klippning
•	 Färg, form och proportion
•	 Hårdesign genom historien
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande), genomförs  
 på ex. salonger

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Engelska 5, Svenska 1, Matematik 1a, Hantverk 

Introduktion, Frisör 1

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Frisör
•	 Frilansare
•	 Egen företagare
•	 Hårstylist 

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Malmö Möllan 2
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 

22 23



HT

Mål–efter gymnasiet:

Hotell och turism
HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

  

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Entreprenörskap, Logi

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Konferens och evenemang, Resmål och resvägar,  

Hållbar turism

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Svenska 1, Engelska 5, Samhällskunskap 1a1, 

Besöksnäringen, Service och bemötande 1

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

Under sista året stärks dina kompetenser 
ytterligare och fokus på bransch blir helt 
avgörande för din framtida karriär. En lång 
APL (arbetsplatsförlagt lärande) -period ger 
goda förutsättningar för anställning och du 
träffar under året många viktiga personer från 
näringslivet som kan hjälpa dig utveckla ditt 
kontaktnät.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Trendspanar hur branschen utvecklas och hur  
 hållbarhetens betydelse ständigt ökar lokalt  
 och globalt
•	 Besöker vingård, bryggeri och destilleri och lär  
 oss om drycker
•	 Skapar och driver projekt samt ges möjlighet  
 att driva UF-företag
•	 Möjlighet till regional eller internationell APL  
 på sommar- och fjälldestination

Du inleder din serviceresa och introduceras 
till världens största näring. Hur vill du själv bli 
bemött när du till exempel bor på hotell? 

Du tränas att utveckla din förmåga att ge service, 
lär dig hålla distinkta presentationer för grupper 
och får förståelse för varför människor reser.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Bussresa i Skåne med utflyktsmål och   
 boendeformer
•	 Hotellövernattning där du är gäst
•	 Deltar i evenemang, festivaler och mässor där  
 du tränas i värdskapsuppdrag

Din serviceresa fortsätter i takt med att du ut-
vecklas. Du utvecklar din förmåga att kommuni-
cera och får leda olika aktiviteter för grupper. Du 
får en fördjupad förståelse om varför människor 
resor. En stor del av detta års lärande sker ute i 
näringslivet där du bemöter kunder och gäster 
och ges möjlighet att utveckla din serviceför- 
måga till nya höjder.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Samarbetar med César Ritz College i Schweiz  
 som är en av världens mest kända hotell- och  
 managementskolor
•	 Lyssnar till föreläsningar från César Ritz  
 som gästar
•	 Lär dig paketera resor
•	 Du får värdefulla verktyg som hjälper dig  
 bemästra marknadsföringens konst

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Eventvärd
•	 Aktivitetsledare
•	 Konferensvärdinna/Konferensvärd
•	 Barista
•	 Frukostvärd/Frukostvärdinna

Malmö Möllan
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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SABET

Mål–efter gymnasiet:

Uniform och beteende
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Engelska 6, Svenska 2, Matematik2b, Ledarskap och 

organisation, Kommunikation

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Svenska 3, Pedagogiskt ledarskap, Rätten och samhället, 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Engelska 5, Svenska 1, Historia 1b, Psykologi, Moderna 

språk

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Vidareutbildning
Alumni

Nu får du fördjupa dig inom kriminologi, lag och 
rätt samt freds- och konfliktkunskap. Vi arbetar 
med såväl de globalt samhälleliga som de psyko-
logiska aspekterna av krig och nöd. 

Dessutom förbereder du dig för kraven som ställs 
för att bli antagen till, och för att genomföra, ut-
bildningar inom respektive uniformsyrke.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Ger dig möjlighet till internationellt utbyte
•	 Gör gymnasiearbete
•	 Fördjupar din kunskap om ledarskap
•	 Studiebesök på ex. en rättegång

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga 
begrepp och utvecklar en förståelse för hur sam-
hället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i var-
dagen och formar en djupare uppfattning om 
vikten av samarbete och grupprocesser inom 
yrkesområdet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Lyssnar till föreläsare från uniformsyrken, ex.  
 från Polisen 
•	 Gör studiebesök hos aktuella aktörer i arbets- 
 livet, ex. hos brandstationer

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om 
beteende i relation till vår samhälleliga kontext, 
språk och kommunikation och du lär dig tänka 
och resonera kring mänskliga beteenden. 

Du som ser en framtid med ett uniformsyrke kan 
nu välja till idrott och hälsa i ditt individuella val, 
vilket kan vara användbart i den typen av yrken.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Fortsätter med studiebesök hos aktuella aktörer  
 i arbetslivet
•	 Lyssnar till föreläsare från uniformsyrken, ex.  
 från militären
•	 Lär dig hur man leder en grupp

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Alla yrken inom försvarsmakten
•	 Biståndsarbetare
•	 Officer
•	 Väktare
•	 Tulltjänsteman
•	 Brandman
•	 Volontär
•	 Polis

Malmö Möllan
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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 och 3, Personlig försäljning, 

Service och bemötande, Svenska 2 och Engelska 6 (om 

du vill ha allmän behörighet för högskolestudier)

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Entreprenörskap, Tradition och Utveckling, Hår- och 

makeupstylist 4, Historia, Svenska 3 (om du vill ha allmän 

behörighet för högskolestudier)

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: 

•	 Övar på professionalism
•	 Hur fungerar en filminspelning?
•	 Besök i den moderna kosmetik- och   
 modeindustrin
•	 Tränar inför en diplomering som makeup- och  
 hårstylist

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: 

•	 Salong- och butiksarbete
•	 Tränar stylingtekniker och färgning av fransar  
 och bryn
•	 Börjar bygga din portfolio
•	 Studerar arbetsmarknad och ekonomi

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: 

•	 Ljussättning och skillnaderna mellan styling för  
 färgfoto och svartvita foton
•	 Studiebesök på teater
•	 Gör specialeffekter – filmblod, sminkning av sår  
 och brännskador

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hantverk – introduktion, Frisör 1, Material och Miljö, 

Engelska, Svenska, Matematik

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Frilansare
•	 Egen företagare
•	 Hårstylist 
•	 Makeup-stylist
•	 Kostymör

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Malmö Söderport
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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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, Kommunikation, Samhällskunskap 2, 

Kriminologi

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Kriminologi (fortsättning), Rättspsykologi, Rätten och 

samhället, Sociologi

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: 

•	 Gärningsmannaprofilering
•	 Förhörsteknik
•	 Människan – ensam och i grupp
•	 Juridiska begrepp och samhällets syn på brott  
 och straff

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: 

•	 Studerar grunderna inom psykologi och  
 beteendevetenskap – allt från Freud till modern  
 psykologi
•	 Lär oss källkritik
•	 Gör studiebesök inom rättsväsendet

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: 

•	 Vad är kriminologi och vilken nytta har vi av  
 denna kunskap?
•	 Hur fungerar polisväsendet i Sverige?
•	 Gör lokala studiebesök

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Engelska 5, Svenska 1, Matematik 1b, Psykologi 1,  

Tyska/Spanska/Franska

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Utredare
•	 Förhörsledare
•	 Analytiker
•	 Tulltjänsteman
•	 Domstolssekreterare
•	 Psykolog
•	 Polis

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Malmö Söderport
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VO

Mål–efter gymnasiet:

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Alumni

Räddningsmedicin
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Hälso- och sjukvård 1, Social omsorg 1, Funktionsförmåga 

och funktionsnedsättning 1, Omvårdnad 2, Svenska 2 

och Engelska 6 (om du vill ha allmän behörighet för 

högskolestudier)

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Psykiatri 1 och 2, Räddningsmedicin, Vård- och omsorg 

– specialisering, Svenska 3 (om du vill ha allmän 

behörighet för högskolestudier)

Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring 
hur du kan ge den bästa vården genom att se 
patienten ur biologiska, psykologiska, sociala, 
existentiella och kulturella aspekter.

Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik, vilket 
ökar möjligheterna att kommunicera och arbeta 
i andra länder. Du ges 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: 

•	 Frisk- och riskfaktorer samt förklaringsmodeller  
 till hur psykisk ohälsa uppstår
•	 Livräddningskurs
•	 Hur utför vi HLR och släcker en brand?
•	 Hur agerar vi i kris?

Du lär dig förstå människors olika behov och får 
gedigna kunskaper om hygien och hälsa. 

Du grundar även en förståelse för hur viktig du 
som vårdare kan vara för en individ, sett både till 
fysiska och psykologiska faktorer.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Tränar på nya begrepp och fackspråk
•	 Studerar kroppens fysik och hjärnans beteende
•	 Studiebesök inom vården
•	 Förbereder dig på att praktisera dina kunskaper  
 inom vården
•	 Möjlighet att inför år 2 välja kurser som gör  
 dig behörig till sjuksköterskeprogrammet på  
 högskola/universitet

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur 
arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar 
praktiskt hos lokala arbetsplatser.

Du lär dig förstå hur Socialtjänstens lagar och 
regler fungerar och får koll på olika läkemedel 
och deras biverkningar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Studiebesök hos Räddningstjänsten
•	 Letar svar på frågan: Hur blir vi sjuka?
•	 Studerar rehabilitering, livsvillkor och livskvalitet  
 hos unga och gamla

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Omvårdnad 1, Anatomi och fysiologi 1, Psykologi 1, 

Matematik 1a, Svenska 1, Engelska 5

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM EX.: 

•	 Intensivvårdssköterska
•	 Ambulanssjukvårdare
•	 Undersköterska
•	 Personlig assistent 
•	 Arbetsterapeut
•	 Sjuksköterska
•	 Barnmorska
•	 Apotekstekniker

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Malmö Söderport
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 

 Efter  
utbildningen är  

du undersköterska  
och kan börja jobba 

direkt inom  
vården!
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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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Tips #5

INFÖR GYMNASIEVALET

5 tips
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
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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)

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.
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Detta är resiliens

Du som väljer Drottning Blanka blir en del av vår 

satsning på resiliens – en kurs som ska stärka dig 

som individ, få dig att må bra och lyckas under 

dina tre år på gymnasiet. 

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 betyder 

motståndskraft och handlar om din förmåga att 

hantera stress och förändringar. Kursen är unik för 

dig som väljer att läsa på Drottning Blanka. Många 

av våra nuvarande elever kan berätta hur kursen 

hjälpt dem att må bra och tackla utmaningar, i livet 

såväl som i skolan.

MÅ BÄTTRE OCH HÖJ DINA STUDIERESULTAT

Kursen i resiliens är ett av flera sätt där vi inom 

Drottning Blanka försöker stärka dig under dina 

år på gymnasiet. Målsättningen med kursen, som 

ges i samarbete med skolans elevhälsoteam, är 

att stärka ditt välmående och på sikt även dina 

studieresultat. Under kursen lär du känna dig själv 

och får praktiska verktyg för hur du ska tänka i olika 

faser i livet. 

STANDARD PÅ ALLA SKOLOR

Kursen i resiliens erbjuds till alla elever som börjar 

på någon av Drottning Blankas gymnasieskolor 

i höst. Den kommer bli en del av din ordinarie 

studieplan oavsett vilket program du väljer. 

DU KAN PÅVERKA HUR DU MÅR

I kursen arbetar vi med tankesätt och strävar efter 

att ge dig verktyg att själv påverka hur du mår. Vi 

tror att kursen kommer förändra ditt sätt att tänka 

och tackla förändringar som livet för med sig. 

Genom att träna dig på att hantera motgångar,  

öva på tacksamhet och positiva tankar blir du 

bättre på att bemöta olika situationer. Du som 

väljer Drottning Blanka kan se fram emot en 

spännande resa! 

Vi vill att du ska må bra och lyckas

41

Citat från våra elever

”Resiliensprojektet har hjälpt mig i 

vardagen både i och utanför skolan. 

Det har gjort att jag har lärt mig 

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 gå en sån utbildning, 

det är så mycket i gymnasiet och man behöver 

verktyg. Goda gärningar är superkrafter.”

”KURSEN HAR GJORT ATT JAG BLIVIT 

LUGNARE I SITUATIONER SOM JAG 

FÖRUT SÅG SOM KATASTROFALA.”Resiliens betyder motståndskraft. 

Utbildningar har tidigare hållits på skolor i Australien, England och USA med goda resultat. 

Kursen ges till alla elever inom Drottning Blankas Gymnasieskola från första året. ”Kursen 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.”
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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 
 
*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
•	 Stärker din kompetens i yrkesrollen 

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. 

Dessutom får du som läser ett 
yrkesprogram möjlighet att göra APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) utomlands, 
ex. i Limerick, Valetta, Milano, Skopje, 
Cordoba, Indien eller Sydafrika.

Efter tre år hos oss är du förberedd, 
engagerad och certifierad för att 
söka utbildningar och arbete utanför 
Sveriges gränser! 

Nedan kan du läsa mer om vad som 
händer varje år – utöver vad ditt 
program erbjuder.

#dbgyinternationalisering

•	 Ett internationellt kontaktnät 

•	 ECVET-poäng som beskriver vad du har  
 gjort på APL utomlands 

•	 EU- och FN-kunskap 

•	 Certifikat 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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Lund
22/10 kl. 17-19

19/11 kl. 17-19

19/1 kl. 17-19

27/4 kl. 17-19

Skomakaregatan 12, 223 50 Lund
046-16 29 36  |  lund@dbgy.se 

17/11 kl. 17-19 

10/12 kl. 17-19 

19/1 kl. 17-19 

6/5 kl. 17-19

Friisgatan 17, 214 22 Malmö
073-256 06 14  |  mollan@dbgy.se

15/10 kl. 17-19 

17/11 kl. 17-19 

19/1 kl. 17-19

Per Weijersgatan 4, 211 34 Malmö
040-20 45 40  |  soderport@dbgy.se

Malmö-Söderport

Malmö-Möllan

WWW.DB GY. SE

Öppet hus

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.


