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Kriminologi (SABET)
Räddningsmedicin (VO)

Falkenberg
Kriminologi (EKJUR)

Bild och formgivning (ESBIL)
Design och inredning (ESBIL)
Stil- och trendstylist (ESBIL)
Frisör (HVFRS)
Kriminologi (SABET)
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Ekonomi (EKEKO)

Hår- och makeupstylist (HVFRS)
Kriminologi (SABET)
Hälsa och omsorg (VO)
Räddningsmedicin (VO)

DI T T VAL ...

OM DBGY									
VÅRA SKOLOR I HALLAND							
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Vä l ko m m en ti l l D ro ttn i n g B l a n ka s G ym n a s i es ko l a ,
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PROGRAM – VARBERG
Business & Hospitality Management |
Kriminologi |

Ekonomiprogrammet – Juridik

Hår- och makeupstylist |
Kriminologi |

Ekonomiprogrammet – Ekonomi

Hantverksprogrammet – Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Samhällsvetenskapsprogrammet – Beteendevetenskap
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Vård- och omsorgsprogrammet
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14 – 15

Ekonomiprogrammet – Juridik

18 – 19

Design och inredning |

Estetiska programmet – Bild och form

20 – 21

Frisör |

Hantverksprogrammet – Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Kriminologi |

Samhällsvetenskapsprogrammet – Beteendevetenskap

i dina studier. Under år 1 ges du även de verktyg och

16 – 17

Estetiska programmet – Bild och form

Estetiska programmet – Bild och form

lyckas krävs både vårt och ditt personliga engagemang.
Som ny elev får du en mentor som peppar och stöttar dig

lyckas under dina år på Drottning Blankas Gymnasieskola!

Bild och formgivning |

Stil- och trendstylist |

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

strategier som behövs för att du, med självförtroende, ska

PROGRAM – FALKENBERG
Kriminologi |

PERSONLIGT ENGAGEMANG

22 – 23
24 – 25
26 – 27

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.

PROGRAM – HALMSTAD
Ekonomi |

Ekonomiprogrammet – Ekonomi

Hår- och makeupstylist |
Kriminologi |

Hantverksprogrammet – Frisör, barberare och hår- och makeupstylist
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Vård- och omsorgsprogrammet

28 – 29
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32 – 33

GLOBALT ENGAGEMANG
– TRE –

34 – 35

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

36 – 37

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

närmiljö, bryr vi oss om den värld vi lever i. Därför genomsyrar
Vård- och omsorgsprogrammet

f rågor och på vissa skolor får du möjlighet att resa utomlands.

AMANDA STRAND – INFLUENCER, BERÄTTAR OM SIN GYMNASIETID PÅ DBGY		

38 – 39

5 TIPS INFÖR GYMNASIEVALET							

40 – 41

ELEV FÖR EN DAG								

42 – 43

RESILIENS – EN KURS I ATT HANTERA STRESS OCH FÖRÄNDRINGAR			

44 – 45

DBGY – UNIKA MÖJLIGHETER FÖR DIG ATT UTFORSKA VÄRLDEN			

46 – 47

Vårt mål är att du under din studietid ska möta människor,
perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser.

...TUS EN M ÖJ LI G H ETER
Fra m ti d en ä r d i n , o a vs ett o m d en ä g er ru m
h em m a el l er n å g o n a n n a n s ta n s i vä rl d en !
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Varberg

”Här hittade jag

Med havet som närmaste granne

mina närmaste vänner.

Fräscha utbildningslokaler, havet strax intill, småbåtshamnen, fästningen, centrum – allt bidrar till
en atmosfär som gör det lätt för dig att utvecklas.
Vår skola i Varberg är en unik läroplats. Skolan
ligger i campusområdet på hamnplan med hav,

Skeppsgatan 1-3
432 44 Varberg

tågstation och centrum bara minuten bort.

Lärarna gjorde att jag
fick tillbaka min
studiemotivation.”

Antal elever: 190
www.dbgy.se/varberg
drottningblankavarberg
drottningblankavarberg

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

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:
070-150 44 62

varberg@dbgy.se

Falkenberg
En gymnasieskola mitt i centrala Falkenberg
Drottning Blankas Gymnasieskola i Falkenberg
ligger centralt intill torget i fräscha lokaler. Som

”Lärarna är väldigt

elev hos oss kan du se fram emot en spännande
gymnasietid. Vår skola har en skön atmosfär
som gör det lätt för dig att utvecklas och trivas.

bra och kunniga.”

Arvidstorpsvägen 12
311 34 Falkenberg

Här finns mycket kreativitet och skaparglädje
tillsammans med teoretisk förankring.
Antal elever: 145
www.dbgy.se/falkenberg
drottningblankafalkenberg
drottningblankafalkenberg

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

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:
0346-71 30 80

Halmstad
Nå lite längre i Halmstad

”Man är inte bara en i

Vår skola finner du i en vacker byggnad mitt i
centrala Halmstad. Vi arbetar för att varje elev ska

mängden. Det lilla

nå lite längre och kunna överträffa det självklara
och givna. Vi vill att du når dina mål under såväl
dina tre år på Drottning Blankas Gymnasieskola

Syskonhamnsgatan 5
302 45 Halmstad

som i f ramtiden.

formatet gör att man
får bättre kontakt.”

Antal elever: 240
www.dbgy.se/halmstad
drottningblankahalmstad
drottningblankahalmstad
4

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

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:
072-201 22 54

halmstad@dbgy.se

falkenberg@dbgy.se

O
K
E
EK

Business and Hospitality Management

Varberg

I samarbete med:

EKONOMIPROGRAMMET – EKONOMI

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika

I nästa steg utvecklas dina kunskaper såväl på

Under det sista året stärks dina kompetenser

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

sätt och vi utgår f rån dina erfarenheter när du

skolan som ute på olika arbetsplatser. Efter det

inom business och hospitality och du blir rustad

LÄSA VIDARE TILL EX.:

får en introduktion till ekonomiska begrepp ex:

andra året är du redo för nästa kliv – att starta

inför livet efter gymnasiet.

redovisning, kalkylering och marknadsföring.

eget företag!

• Affärsutvecklare

Du lär dig att producera, marknadsföra och sälja
Du lär dig också vilka olika typer av företag som

Du greppar begreppet ”hospitality” och förstår

produkter och tjänster på en global marknad.

finns och deras roll i samhället samt grunderna

hur många olika dörrar som öppnas inom den

I samband med det utvecklar du kunskap inom

i företagsekonomi.

här branschen.

lönsamhetsberäkning och ekonomisk uppföljning. Du formar även en förståelse för juridikens

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Hotel Institute Montreux (HIM) besöker oss

• Praktiska moment i samarbete med

för workshop inom hospitality

lokala företag

• Studiebesök hos lokala företag

• Gästföreläsningar arrangerade av lärare på HIM

• Besök på regional UF-mässa

• Startar UF-företag

• Skarpa elevprojekt med anknytning

• Möjlighet till summer camp i Schweiz

till hospitality

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

betydelse för privatlivet och affärsvärlden.
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:
• Jobbar med HIMs elevprojekt
• Arbetar med skarpt projekt kopplat till företag
i Sverige eller utlandet

För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

• Möjlighet att besöka HIM i Schweiz på öppet hus
• Möjlighet att ansöka om att få göra
APL utomlands

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Företagsekonomi, Moderna språk, Engelska 5,

Företagsekonomi 2, Etnicitet och kulturmöten,

Entrepenörskap och Företagande, Internationell

Samhällskunskap 1b, Matematik 1b

Matematik 2b, Engelska 6, Samhällskunskap 2

ekonomi, Ledarskap och organisation, Gymnasiearbete

mnasiet:
y
g
r
e
t
f
e
–
l
å
M
Vidareutbildning

(kan ske i samarbete med SEG)

Internationell arbetsmarknad
Alumni
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Varberg

Kriminologi

EKONOMIPROGRAMMET – JURIDIK

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du introduceras nu till betydelsen av lagar och

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hur
lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Varför är

Under det sista året stärks dina ekonomiska och
			
juridiska kompetenser och du blir rustad inför

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

regler i ett demokratiskt samhälle.

det viktigt att veta hur människor tänker, känner

livet efter gymnasiet.

• Ekonom

Du lär dig också vilka olika typer av företag som

och handlar, i relation till juridik?

finns och om deras roll i samhället. Vi har alla

Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av inter-

kommit i kontakt med företag på olika sätt och

Du får göra studiebesök hos lokala rättsinstanser

nationell rätt och du blir förberedd på att arbeta

vi utgår f rån dina erfarenheter.

och dyka ner i verkliga fall.

i en internationell kontext.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Case kring medveten konsument

• Studiebesök hos lokalt näringsliv

• UF - starta eget företag

• Företagande och företagsamhet

• Föreläsningar av framgångsrika entreprenörer

• Studiebesök Riksdagen och Stockholmsbörsen

• Svenska grundlagarna

• Ekonomisk brottslighet – verkliga fall

• Världsbanken

• Juridiska begrepp och problemlösning

• Aktietävling

• Kina vs. USA – makt och ekonomi

• Studiebesök Tingsrätten

• Kulturens, mediers och livsstilars inverkan på

i rättsliga sammanhang
• Lägger budget

• Snabba Cash - Film vs. verklighet

LÄSA VIDARE TILL EX.:
• Jurist
• Advokat
• Åklagare
• Utredare
• Polis

För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

mänskliga beteenden

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Företagsekonomi, Privatjuridik, Samhällskunskap 1b,

Rätten och samhället, Psykologi 1, Politiskt och hållbart

Filosofi 1, Affärsjuridik, Psykologi 2a, Internationell

Matematik 1b, Engelska 5

samhälle, Matematik 2b, Engelska 6

ekonomi, Entreprenörskap och företagande,

mnasiet:
y
g
r
e
t
f
e
–
l
å
M
Vidareutbildning
Alumni

Gymnasiearbete
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Varberg

Hår- och makeupstylist

Du kan bli behörig
för vidare studier!

HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Du introduceras till grunderna i makeup-artisteri

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hant-

Nu stärks dina kompetenser inom trender och

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

såsom färg och formlära samt olika tekniker inom

verkets tekniker, produkter och verktyg för styling

trendutveckling, ideal nu och då samt vad som

LÄSA VIDARE TILL EX.:

skönhetsmakeup och hårstyling.

inom TV, film, reklam, foto och teater.

påverkar och förändrar vår syn kring det.

• Frilansare

Vi studerar kosmetik – vilka produkter är kosme-

Nu får du även ge dig ut i branschen till lokala

Även under detta år genomför du APL och

tiska, hur påverkar de människa och miljö vid

arbetsplatser där du utvecklar en hög servicenivå

många av våra elever genomför den på den

tillverkning och användning samt vilken funktion

och god försäljningstaktik.

internationella marknaden.

har de?
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

• Fantasytema

• Personal shopper

• Grunderna i makeup, hår, nagel och hudvård

• Bröllopstema

• Stylist-SM

• Plockning/färgning av fransar och ögonbryn

• Specialeffekter Hollywood

• Vaxning

• Färgkunskap

• Stilepoker och trender

• Kreativa makeuper (abstrakt konst)

• Bal – hår och makeup

• Yrkesorientering / branschresearch

• Dragqueen

• Sårsminkning – Halloween

• Fön-, tång-, curler-, clips- och långhårstekniker

• Egenföretagare

• Kundbemötande

10

Efter studenten

• Egen företagare
• Hårstylist
• Makeupstylist
• Kostymör

För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

• Digital portfolio

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Hantverk introduktion, Hår- och Makeupstylist 2, Service

Hår- och Makeupstylist 3, Frisör 1, Tradition och

Hår- och Makeupstylist 4, Entreprenörskap, Material och

och bemötande 1, Svenska 1, Engelska 5

utveckling, Svenska 2, Engelska 5

miljö, Personlig försäljning, Samhällskunskap 1a1

mnasiet:
y
g
r
e
t
f
e
–
l
å
M
Arbete
Vidareutbildning
Eget företag
Alumni
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Varberg

Kriminologi

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om

Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

begrepp, kriminologi och rättspsykologi.

beteende i relation till vår lokalt samhälleliga

och vi studerar även freds- och konfliktkunskap.

LÄSA VIDARE TILL EX.:

kontext, språk och kommunikation. Du lär dig
Vi utforskar vilka styrkor och utvecklingsområden

tänka och resonera kring teorier till olika brott

Du bygger en förståelse för de globalt sam-

du själv besitter och du utvecklar din förståelse

och rättspsykologiska förklaringar.

hälleliga och psykologiska aspekterna av makt

för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter
andra individer kan ha.

och hur det kan påverka och förklara det som
Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en

sker i samhället.

seriemördare?
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Hur fungerar grupptryck?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Gängkriminalitet

• Studiebesök hos Tingsrätten

• Mänsklig kommunikation

• Svensk droghandel och kriminalvård

• Europol, EU:s brottsbekämpande organ

• Vilken roll spelar medias bild av brottsligheten?

• Psykologiska perspektiv – rätt och fel

• I huvudet på en mördare?

• Intervju- och förhörsmetodik

• Hedersvåld

• Hedersvåld

• Gärningsmannaprofilering

• Konflikt och krig

• Utredare
• Förhörsledare
• Analytiker
• Tulltjänsteman
• Domstolssekreterare
• Larmoperatör/SOS-operatör
• Polis

• Studiebesök Stockholm: Riksdagen och
Polismuseet
För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

• Makt och ledarskap

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Ungdomskulturer, Kommunikation, Matematik 1b,

Rätten och samhället, Psykologi 1, Sociologi,

Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec (Kriminologi),

Samhällskunskap 1b, Svenska 1

Samhällskunskap 2, Engelska 6

Ledarskap och organisation, Psykologi 2a, Filosofi 1,

mnasiet:
y
g
r
e
t
f
e
–
l
å
M
Vidareutbildning
Alumni

Gymnasiearbete
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VO

Varberg

Räddningsmedicin

Du kan bli behörig
för vidare studier!

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Du lär dig förstå människors olika behov och får

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur

gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar
praktiskt på lokala arbetsplatser.

Du grundar även en förståelse för hur viktig du
som vårdare kan vara för en individ, sett både till

Du lär dig förstå hur socialtjänstens lagar och

fysiska och psykologiska faktorer.

regler fungerar och får koll på olika läkemedel
och deras biverkningar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik,
vilket ökar möjligheterna att kommunicera och
arbeta i andra länder. Du får också möjlighet att
genomföra din APL (arbetsplatsförlagt lärande)
utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

• Undersköterska

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Kroppens fysiologi och anatomi

• Prehab och rehab

• Det vårdande förhållningssättet

• Sjukdomar och skador

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Ergonomi

• Medicintekniska åtgärder

• Smitta och smittspridning

• Provtagningar

• Inspirerande studiebesök

• Palliativ vård

• APL (arbetsplatsförlagt lärande) – första mötet

• Yrkesorienterade lokala studiebesök

• Möjlighet att inför år 2 välja kurser som gör

• APL (arbetsplatsförlagt lärande) – utveckla

•
•
•
•
•
•
•

dina färdigheter

på högskola/universitet

14

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.

• Personlig hälsa

dig behörig till sjuksköterskeprogrammet

Efter studenten

Akutsjukvård
Pandemier
Etik inom sjukvården
Globalt perspektiv (krig, kris och katastrof)
Psykologiska aspekter
Global samverkan
APL – förberedelse inför yrkesliv

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad 1, Psykologi 1,

Anatomi och fysiologi 1, Psykiatri 1, Hälso- och sjukvård 2,

Räddningsmedicin, Gerontologi och geriatrik, Vård- och

Svenska 1, Engelska 5

Samhällskunskap 1a:2, Naturkunskap 1a:1

omsorgsspecialisering, Religion 1, Gymnasiearbete

LÄSA VIDARE TILL EX.:
• Intensivvårdssköterska
• Ambulanssjukvårdare
• Personlig assistent
• Arbetsterapeut
• Sjuksköterska

Efter
utbildningen är
du undersköterska
och kan börja jobba
direkt inom
vården!

• Barnmorska
• Apotekstekniker
För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

mnasiet:
y
g
r
e
t
f
e
–
l
å
M
Arbete
Vidareutbildning
Alumni
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Falkenberg

Kriminologi

EKONOMIPROGRAMMET – JURIDIK

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du introduceras nu till betydelsen av lagar och

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hur

Under det sista året stärks dina ekonomiska och

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

regler i ett demokratiskt samhälle.

lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Varför är

juridiska kompetenser och du blir rustad inför

LÄSA VIDARE TILL EX.:

det viktigt att veta hur människor tänker, känner

livet efter gymnasiet.

• Ekonom

Du lär dig också vilka olika typer av företag som

och handlar, i relation till juridik?

finns och om deras roll i samhället. Vi har alla

Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av inter-

kommit i kontakt med företag på olika sätt och

Du får göra studiebesök hos lokala rättsinstanser

nationell rätt och du blir förberedd på att arbeta

vi utgår f rån dina erfarenheter.

och dyka ner i verkliga fall.

i en internationell kontext.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Utbildning i resiliens, du tränar på att stärka

• Föreläsning av en soldat som gör utlandstjänst

• Studiebesök hos universitetets juridikutbildning

• Föreläsning av en polis och en präst som

• Besök på mässa för studier på högskola och

din mentala motståndskraft
• Föreläsningar av branschprofiler inom ekonomi
• Studiebesök hos tingsrätt

berättar om vad de möter i sina yrkesroller
• Föreläsning inom kriminologi

universitet

• Jurist
• Advokat
• Åklagare
• Utredare
• Polis
• Kriminolog

För fullständig poängplan, scanna

• Information om utlandsstudier efter student

QR-koden med din mobilkamera

• Möjlighet till internationellt samarbete inom

eller besök dbgy.se

Erasmus+

16

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Samhällskunskap 1b, Privatjuridik, Psykologi 1,

Ledarskap och organisation, Samhällskunskap 2,

Affärsjuridik, Rätten och samhället, Filosofi, Humanistisk

Företagsekonomi 1, Matematik 1b

Psykologi 2a, Engelska 6

och samhällsvetenskaplig fördjupning – Kriminologi

mnasiet:
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e
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Vidareutbildning
Alumni
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L
I
ESB

Falkenberg

Bild och formgivning

ESTETISKA PROGRAMMET – BILD OCH FORMGIVNING

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kunska-

Under det sista året stärks dina kompetenser om

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

människans sinnen. Som start introduceras du till

per om olika tekniker och sätt att uttrycka sig på

formgivning och konstens påverkan ur ett globalt

LÄSA VIDARE TILL EX.:

hur en konstnärlig och kreativ process kan se ut –

för att skapa, uppleva och tolka konst och kultur.

och historiskt perspektiv, kopplat till juridiska och

• Designer

f rån första idéskiss till färdig produkt.

etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt
Du genomför spännande studiebesök och får

i kulturutövande och i kommunikation med

Du provar på att skapa med varierade material

träffa en lokalt förankrad kulturpersonlighet.

publik. Här får du möjlighet att fördjupa ditt

med hjälp av olika tekniker och får applicera din

Du får också lära dig att hantera olika digitala

konstnärliga språk. Du förbereds också på och

personliga och unika kreativitet.

verktyg.

utvecklar kunskaper i entreprenörskap och

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Lär dig grunderna i olika tekniker, färgteori

• Testar på krokimålning och skulpturering

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Studiebesök hos en designer

• Sammanställer din portfolio inför framtiden

• Designresa till Värnamo

• Studiebesök på Röhsska museet i Göteborg

• Studiebesök på bl.a. Textilhögskolan och

• Besöker RIAN designmuseum

• Träffar branschprofiler som visar sina konstverk

• Formgivare
• Arkitekt
• Konstnär

företagande.

och formspråk

• Föreläsning av bildkonstnär

och ger tips på framgångsrikt skapande

Konstmuséet i Borås samt HDK (Högskolan

För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

för design och konst) i Göteborg
• Föreläsningar av fotoartister samt designoch formgivningsprofiler
• Större studieresa till Stockholm eller utomlands

18

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Estetisk kommunikation 1, Bild och form 1, Form,

Arkitektur, Formgivning 1, Bild, Bildteori, Konstarterna

Formgivning 2, Formgivning 3, Design 1, Design 2,

Svenska 1b, Engelska 5

och samhället

Gymnasiearbete

mnasiet:
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Vidareutbildning
Alumni
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L
I
ESB

Falkenberg

Design och inredning

ESTETISKA PROGRAMMET – BILD OCH FORMGIVNING

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina

Under det sista året stärks dina kompetenser om

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

människans sinnen. Som start introduceras du till

kunskaper om olika tekniker och sätt att uttrycka

formgivning och konstens påverkan ur ett globalt

LÄSA VIDARE TILL EX.:

hur en konstnärlig och kreativ process kan se ut –

sig på för att skapa, uppleva och tolka konst och

och historiskt perspektiv, kopplat till juridiska och

f rån första idéskiss till färdig produkt.

kultur.

etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt

• Designer

i kulturutövande och i kommunikation med
Du provar på att skapa med varierade material

Du genomför spännande studiebesök och får

publik. Här får du möjlighet att fördjupa ditt

med hjälp av olika tekniker och får applicera din

träffa en lokalt förankrad kulturpersonlighet.

konstnärliga språk. Du förbereds också på och

personliga och unika kreativitet. Du har fokus på

Du får också lära dig att hantera olika digitala

utvecklar kunskaper i entreprenörskap och

grunderna i tekniker, färgteori och formspråk.

verktyg.

företagande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Designresa till Värnamo

• Formger din egen möbel och designar

• Sammanställer din portfolio inför framtiden

• Besöker RIAN designmuseum
• Lyssnar till föreläsningar av bildkonstnär
och inredningsarkitekt

ditt drömhus

• Studiebesök på bl.a. Textilhögskolan och

• Studiebesök hos en designer

Konstmuséet i Borås samt HDK (Högskolan

• Studiebesök på Röhsska museet i Göteborg

för design och konst) i Göteborg

• Formgivare
• Arkitekt
• Konstnär

För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

• Föreläsningar av fotoartister samt designoch formgivningsprofiler
• Större studieresa till Stockholm eller utomlands

20

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Estetisk kommunikation 1, Bild och form 1, Form

Arkitektur, Formgivning 1, Bild, Bildteori, Konstarterna

Formgivning 2, Formgivning 3, Design 1, Design 2,

och samhället

Gymnasiearbete

mnasiet:
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Vidareutbildning
Alumni
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L
I
ESB

Falkenberg

Stil- och trendstylist

ESTETISKA PROGRAMMET – BILD OCH FORMGIVNING

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kunska		
per om olika tekniker och sätt att uttrycka sig på

Under det sista året stärks dina kompetenser om

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

människans sinnen och som start introduceras

formgivning och konstens påverkan ur ett globalt

LÄSA VIDARE TILL EX.:

du till hur en konstnärlig och kreativ process kan

för att skapa, uppleva och tolka konst och kultur.

och historiskt perspektiv, kopplat till juridiska och

• Designer

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av

se ut, f rån första idéskissen till en färdig produkt.

etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt
Du genomför spännande studiebesök och får

i kulturutövande och i kommunikation med

Du provar på att skapa i olika material med hjälp

träffa en lokalt förankrad kulturpersonlighet.

publik.

av olika tekniker och får applicera din personliga

Du får också lära dig att hantera olika digitala

och unika kreativitet.

verktyg.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Arbetar med hår, makeup och textil

• Studiebesök hos en modedesigner i Göteborg

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Lättare skönhetsbehandlingar

• Studiebesök på Röhsska museet i Göteborg

• Sammanställer din portfolio inför framtiden

• Designar en mindre kollektion

• Träffar branschprofiler som visar sina konstverk

• Föreläsningar av fotoartister samt design- och

• Formgivare
• Arkitekt
• Konstnär

Du förbereds också på och utvecklar kunskaper i
entreprenörskap och företagande.

• Designresa till Värnamo

och ger tips på framgångsrikt skapande

formgivningsprofiler

• Besöker RIAN designmuseum

• Större studieresa till Stockholm eller utomlands

• Lyssnar till gästföreläsare

• Workshop hos FÄRG/Makeupstudion
• UF-mässa

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Estetisk kommunikation 1, Bild och form 1, Form

Design 1, Estetisk kommunikation 2, Bild, Bildteori

Fotografisk bild, Estetisk kommunikation 3, Design 2,
Entreprenörskap, Gymnasiearbete
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För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se
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S
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Falkenberg

Frisör

Du kan bli behörig
för vidare studier!

HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du introduceras till grunderna i f risering likväl

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om frisör-

Nu stärks dina kompetenser inom trender och

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

som klipp- och färgtekniker.

hantverkets tekniker.

trendutveckling, ideal nu och då samt vad som

LÄSA VIDARE TILL EX.:

påverkar och förändrar vår syn kring det.

• Frisör

Vi fokuserar även på service – vad är viktigt för

Genom samarbete mellan skolan och närings-

dig när det kommer till service? Och vad kan

livet skapar vi en god grund för ett arbete som

Även under detta år genomför du APL och

vara viktigt för andra individer, med hänsyn till

motsvarar yrkets krav. Nu får du även ge dig

många av våra elever genomför den på den

kundens förutsättningar, behov och önskemål?

ut i branschen till lokala arbetsplatser där du

internationella marknaden.

• Frilansare
• Egen företagare
• Hårstylist

utvecklar en hög servicenivå.
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Teoretiska studier

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Kundbehandlingar och service på skolans salong

• Introduktion till hantverkets olika moment

• Arbetar med lokala och regionala aktörer

• APL (arbetsplatsförlagt lärande)

och tekniker
• Formar en grundläggande förståelse för
yrkets karaktär

inom näringslivet
• Hantverkets roll i samhället

• Praktiskt lärande utifrån världsledande
studielitteratur av Pivot Point International

• Materialhantering och dess påverkan på

För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

människa och miljö

24

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Hantverk Introduktion, Frisör 1, Material och miljö,

Tradition och utveckling, Frisör 2, Frisör 3, Historia 1a1,

Frisör 4, Frisör 5, Entreprenörskap, Gymnasiearbete,

Svenska 1, Engelska 5

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

mnasiet:
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Arbete
Vidareutbildning
Eget företag
Alumni
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T
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S

Falkenberg

Kriminologi

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om

Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

begrepp, kriminologi och rättspsykologi.

beteende i relation till vår lokalt samhälleliga

och vi studerar även freds- och konfliktkunskap.

LÄSA VIDARE TILL EX.:

kontext, språk och kommunikation. Du lär dig
Vi utforskar vilka styrkor och utvecklingsområden

tänka och resonera kring teorier till olika brott

Du bygger en förståelse för de globalt sam-

du själv besitter och du utvecklar din förståelse

och rättspsykologiska förklaringar.

hälleliga och psykologiska aspekterna av makt

för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter
andra individer kan ha.

och hur det kan påverka och förklara det som
Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en

sker i samhället.

seriemördare?
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Utredare
• Förhörsledare
• Analytiker
• Domstolssekreterare
• Polis
• Brandman
• Psykolog

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Studiebesök hos Kriminalvården

• Beteendevetare

• Studiebesök

• Gästföreläsningar

• Socionom

• Studier av mänskligt beteende

• Gästföreläsningar

• Ingående studier av mänskligt beteende, varför

• Människans agerande, tänkande och känslor

• Studier av samspel mellan individ och samhälle

gör folk som de gör? Hur fungerar hjärnan?

• Fördjupningskurs i psykologi

Hur kan man avgöra om någon ljuger?

• Studiebesök och gästföreläsningar, av
t. ex. försvarsadvokater

i olika situationer

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Psykologi 1, Kommunikation, Samhällskunskap 1b,

Psykologi 2a, Internationella relationer, Ledarskap och

Sociologi, Psykologi 2b, Filosofi 1, Humanistisk och

Historia 1b, Moderna språk

organisation, Samhällskunskap 2, Moderna språk

samhällsvetenskaplig specialisering – Kriminologi,

För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se
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Vidareutbildning
Alumni

Gymnasiearbete

Startar under förutsättning att Skolinspektionen beviljar tillstånd för utbildningen.
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O
K
E
EK

Halmstad

Ekonomi

EKONOMIPROGRAMMET – EKONOMI

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Vi har alla kommit i kontakt med företag på

I nästa steg utvecklas dina kunskaper. Hur

Under det sista året stärks dina ekonomiska

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

olika sätt och vi utgår f rån dina erfarenheter när

påverkar ekonomin samhällsutvecklingen, inte

kompetenser och du blir rustad inför livet efter

LÄSA VIDARE TILL EX.:

du introduceras till ekonomiska begrepp, ex.:

minst lokalt? Och varför är det viktigt att veta hur

gymnasiet.

redovisning, kalkylering och marknadsföring.

människor tänker, känner och handlar, i relation

• Ekonom

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

Vi studerar sambanden mellan företags ledarskap, organisation och ekonomi ur ett globalt och

Du får även fördjupade kunskaper kring entre-

hållbart perspektiv. Du får även en förståelse för

prenörskap och att starta och driva företag.

juridikens betydelse för privatlivet, affärsvärlden

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

• Civilekonom
• Nationalekonom
• Projektledare
• Revisor

och samhället i stort.

• Går på rättegång

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Lägger privatbudget

• Gör studiebesök ute i det lokala näringslivet

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Gör en studieresa till IKEA

• Lyssnar till föreläsningar av yrkesrepresentanter

• Diplomerad gymnasieekonom

• UF-företagande

• Arbetar med case om internationella företag
• Åker utomlands

För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

• Företagande kopplat till organisation
och ledarskap

28

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Privatjuridik, Företagsekonomi 1, Psykologi 1, Matematik 1,

Företagsekonomi 2, Entreprenörskap och Företagande,

Affärsjuridik, Marknadsföring, Matematik 3b, Ledarskap

Samhällskunskap 1b

Matemaik 2b, Samhällskunskap 2, Moderna språk

och organisation

mnasiet:
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M
Vidareutbildning
Alumni
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Halmstad

Hår- och makeupstylist

Du kan bli behörig
för vidare studier!

HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du introduceras till grunderna i makeup-artisteri

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hant-

Nu stärks dina kompetenser inom trender och

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

såsom färg och formlära samt olika tekniker inom

verkets tekniker, produkter och verktyg för styling

trendutveckling, ideal nu och då samt vad som

LÄSA VIDARE TILL EX.:

skönhetsmakeup och hårstyling.

inom TV, film, reklam, foto och teater.

påverkar och förändrar vår syn kring det.

• Frilansare

Vi studerar kosmetik – vilka produkter är kosme-

Nu får du även ge dig ut i branschen till lokala

Även under detta år genomför du APL och

tiska, hur påverkar de människa och miljö vid

arbetsplatser där du utvecklar en hög servicenivå

många av våra elever genomför den på den

tillverkning och användning samt vilken funktion

och god försäljningstaktik.

internationella marknaden.

har de?
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

• UF-företagande

• Arbete bakom och framför kameran

• Samarbetar med förskola och äldreboende

• Deltar i Stylist-SM

• Gemensam visning

• Gör branschnära studiebesök

• Lyssnar till föreläsningar av representanter

• APL (arbetsplatsförlagt lärande) med möjlighet

• Elevsalong

från näringslivet

att göra det utomlands

• Egen företagare
• Hårstylist
• Makeupstylist
• Kostymör

För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se
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EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Frisör 1, Material och miljö, Hantverksteknik Introduktion,

Service och Bemötande, Hår- och makeupstylist 2,

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

Svenska 1, Engelska 5

Entreprenörskap, Tradition och utveckling, Historia 1

Hantverksteknik 4s, Hantverksteknik 5s, Religion 1

mnasiet:
y
g
r
e
t
f
e
–
l
å
M
Arbete
Vidareutbildning
Eget företag
Alumni
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T
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Halmstad

Kriminologi

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om

Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

begrepp, kriminologi och rättspsykiatri.

beteende i relation till vår lokalt samhälleliga

och vi studerar även freds- och konﬂiktkunskap.

LÄSA VIDARE TILL EX.:

kontext, språk och kommunikation. Du lär dig
Vi utforskar vilka styrkor och utvecklingsområden

tänka och resonera kring teorier till olika brott

Du bygger en förståelse för de globalt sam-

du själv besitter och du utvecklar din förståelse

och rättspsykologiska förklaringar.

hälleliga och psykologiska aspekterna av makt

för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter
andra individer kan ha.

och hur det kan påverka och förklara det som
Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en

sker i samhället.

seriemördare?
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Går på rättegång

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Studerar vittnespsykologi

• Fokus på källkritik

• Gör studiebesök på Gekås

• Gör studieresa utomlands

• Studerar självkännedom inom psykologi

• Lyssnar till föreläsningar av representanter

• Besöker Halmstad Högskola

från näringslivet

• Utredare
• Förhörsledare
• Analytiker
• Tulltjänsteman
• Domstolssekreterare
• Larmoperatör/SOS-operatör
• Polis

För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera

• Case med brottsteorier
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Efter studenten

eller besök dbgy.se

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Moderna språk, Historia 1b, Samhällskunskap 1b,

Moderna språk, Samhällskunskap 2, Sociologi,

Samhällskunskap 3, Psykologi 2b, Religion 2, Humanistisk

Psykologi, Religion 1

Psykologi 2a, Filosofi

och samhällsvetenskaplig specialisering, Kommunikation

mnasiet:
y
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r
e
t
f
e
–
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å
M
Vidareutbildning
Alumni
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VO

Halmstad

Hälsa och omsorg

Du kan bli behörig
för vidare studier!

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Du lär dig förstå människors olika behov och får

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur

Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar

hur du kan ge den bästa vården genom att se

LÄSA VIDARE TILL EX.:

praktiskt på lokala arbetsplatser.

patienten ur biologiska, psykologiska, sociala,

• Fysioterapeut

Du grundar även en förståelse för hur viktig du

existentiella och kulturella aspekter.

som vårdare kan vara för en individ, sett både till

Du lär dig förstå hur socialtjänstens lagar och

fysiska och psykologiska faktorer.

regler fungerar och får koll på olika läkemedel

Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik,

och deras biverkningar. Du får förståelse för

vilket ökar möjligheterna att kommunicera och

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

hur andra tänker och hur olika levnadsvillkor

arbeta i andra länder. Du får också möjlighet att

• Gör studiebesök på Medicinhistoriska muséet

påverkar möjligheterna till utveckling och aktivt

genomföra din APL (arbetsplatsförlagt lärande)

deltagande i samhällslivet.

utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Studiebesök hos ambulans/räddningstjänst

• Besöker och får fördjupade kunskaper om

• Case kring praktiska arbetsuppgifter
• Övningar i bemötande

• Case med patientfall kopplat till sjukdomar
och medicin
• Föreläsningar av yrkesrepresentanter

LSS-boende

• Undersköterska
• Personlig assistent
• Arbetsterapeut

Efter
utbildningen är
du undersköterska
och kan börja jobba
direkt inom
vården!

• Sjuksköterska
• Barnmorska
• Apotekstekniker

För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

• Besöker Världskulturmuseet med fokus på etik
• Gör studiebesök och lyssnar till föreläsningar
kopplade till olika hjälpmedel

34

Efter studenten

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad 1, Anatomi och

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1,

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2,

fysiologi 1, Anatomi och fysiologi 2, Psykologi 1

Hälso- och sjukvård 2, Omvårdnad 2, Psykiatri 1,

Gerontologi och geriatrik, Psykiatri 2, Social omsorg 2,

Social omsorg 1

Vård- och omsorg specialisering

mnasiet:
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Vidareutbildning
Alumni
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VO

Halmstad

Räddningsmedicin

Du kan bli behörig
för vidare studier!

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du lär dig förstå människors olika behov och får

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur

Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar

hur du kan ge den bästa vården genom att se

LÄSA VIDARE TILL EX.:

praktiskt på lokala arbetsplatser.

patienten ur biologiska, psykologiska, sociala,

• Intensivvårdssköterska

Du grundar även en förståelse för hur viktig du

existentiella och kulturella aspekter.

som vårdare kan vara för en individ, sett både till

Du lär dig förstå hur socialtjänstens lagar och

fysiska och psykologiska faktorer.

regler fungerar och får koll på olika läkemedel

Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik,

och deras biverkningar.

vilket ökar möjligheterna att kommunicera och

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

arbeta i andra länder. Du får också möjlighet att

• Gör studiebesök på Medicinhistoriska museet

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

genomföra din APL (arbetsplatsförlagt lärande)

• Case kring praktiska arbetsuppgifter

• Studiebesök hos ambulans/räddningstjänst

utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

• Övningar i bemötande

• Case med patientfall kopplat till sjukdomar
och medicin
• Föreläsningar av representanter från vården

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:
• Samarbetar med försvarets akutsjukvårdsavdelning

• Ambulanssjukvårdare
• Undersköterska
• Personlig assistent
• Arbetsterapeut
• Sjuksköterska

Efter
utbildningen är
du undersköterska
och kan börja jobba
direkt inom
vården!

• Barnmorska
• Apotekstekniker
För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

• Besöker Världskulturmuseet
• APL med möjlighet att göra det utomlands

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad 1, Anatomi och

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Hälso-

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2,

fysiologi 1, Anatomi och fysiologi 2, Psykologi 1

och sjukvård 2, Omvårdnad 2, Psykiatri 1, Social omsorg 1

Gerontologi och geriatrik, Psykiatri 2, Social omsorg 2,
Räddningsmedicin
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Länktips

www.dbgy.se/amandastrand
Besök Amandas YouTube-kanal.
Där delar hon med sig av
sina bästa smink- och
livsstilstips.

” Drottning Blanka
gav mig ett stort
kontaktnät”
INTERVJU MED AMANDA STRAND – INFLUENCER OCH
TIDIGARE ELEV PÅ STYLISTUTBILDNINGEN (HV)

Elevintervju

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

AMANDA STRAND

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

#1
MITT BÄSTA TIPS
TILL EN NIA
Gör inte ditt gymnasieval utif rån
vad dina kompisar väljer.
Utgå istället från dig själv och
vad du är intresserad av.

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 uppdrag. Mitt första skarpa uppdrag var när jag skulle sminka kändisar
och föreläsare inför ett event på Nordic Wellness. Vi hade en kvart på
oss och jag var jättenervös, jag hade ju precis börjat utbildningen,
men det gick bra!

#2
DET BÄSTA
GYMNASIEMINNET
Det var när vi tävlade på Stylist-SM
i Stockholm, det var jättekul.

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.

#3
VAD SKULLE DU
GÖRA OM?
Jag skulle ha valt stylistprogrammet direkt istället
för att välja som mina kompisar,
jag bytte till stylistutbildningen
en bit in i årskurs 1.

Bilden är tagen i samband med en skoluppgift med avantgarde som tema.
Amandas modell heter Lisa och var klasskamrat med Amanda.
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Beslutsångest?

5 tips

KARIN ENGBLOM, SYV, GER SINA BÄSTA TIPS INFÖR GYMNASIEVALET
Valet av gymnasium är viktigt. Skolan ska ge dig bästa möjliga förutsättningar för framtiden

INFÖR GYMNASIEVALET

– 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.

Tips # 1

Tips # 2

Tips # 3

Tips # 4

PRATA MED SYV

STÄLL FRÅGOR

GÅ PÅ ÖPPET HUS

ELEV FÖR EN DAG

Studie- och yrkesväg-

Hitta rätt gymnasieskola

Gå på många öppna

Boka besök under en

ledaren på din skola

genom att söka svar på

hus för att få en bild

skoldag för att lära känna

hjälper dig med ditt val.

alla dina frågor.

av dina alternativ.

en skola på djupet.

Är du osäker på vilket

Vad ger utbildningen för

Skolornas öppet hus är

Många skolor erbjuder

program du ska välja?

möjligheter? Hur ser en skol-

bra tillfällen att känna dina

möjligheten att boka tid

Vet du inte vilka skolor du

dag ut? Vilka kurser kommer

alternativ på pulsen. Under

för att vara med under en

kan välja mellan? Boka tid

jag läsa? Gör ett medvetet

öppet hus f inns elever,

skoldag. Ett perfekt tillfälle

med SYV, som kan hjälpa

val genom att läsa på och

lärare och rektor på plats

att uppleva stämningen,

dig reda ut alla f rågor

förbereda f rågor till de skolor

för att svara på dina f rågor

studiemiljön och under-

kring gymnasievalet.

som du är intresserad av.

om skolan.

visningen på skolan.

Tips # 5

FÖLJ DITT HJÄRTA
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.
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Schemaexempel
(Tider och upplägg varierar)

Elev för en dag
----------

DET BÄSTA SÄTTET ATT LÄRA KÄNNA VÅRA SKOLOR

09.30
ELEVER OCH PERSONAL TAR EMOT DIG I ENTRÉN

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

09.35

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

RUNDVANDRING I SKOLAN

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

------

09.50
LEKTIONSBESÖK
------

11.00
VI BJUDER PÅ SKOLLUNCH
------

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”.

12.00
LEKTIONSBESÖK
------

13.10
AVSLUTANDE SAMTAL OCH FRÅGESTUND

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.

ses!
tt
a
t
o
m
e
m
a
r
f
r
Vi se

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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Vi vill att du ska må bra och lyckas
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.

STANDARD PÅ ALLA SKOLOR

FÅ VERKTYG ATT UTVECKLAS OCH HÖJ

Vi tror att elever som mår bra också presterar bra

DINA STUDIERESULTAT

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

Resiliens är ett av flera sätt där vi inom Drottning

inte minst under tiden på gymnasiet. Resiliens

Blanka försöker stötta dig under dina år på

genomsyrar allt ni gör. Rektor, lärare, elevhälsa

gymnasiet. Målsättningen är att stärka ditt

och annan personal samarbetar för att rusta dig

välmående, din utveckling och på sikt även dina

genom hela din utbildning. Du kommer öva på

studieresultat. Det är viktigt för oss att det går

olika strategier i olika sammanhang och med olika

bra för dig! Resiliens är således en investering

personer. Många av våra elever kan också berätta

i din framtid där du får praktiska verktyg och

hur Resiliensen hjälpt dem att må bra och tackla

strategier till att hantera livets alla faser. Du blir

utmaningar, i livet såväl som i skolan.

mer självsäker, stresstålig och trygg. Du som väljer
Drottning Blanka kan se fram emot en spännande
resa och en spännande framtid!

ver
e
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Citat
”Resiliensprojektet har hjälpt mig

”Jag tycker alla borde få lära sig om

i vardagen både i och utanför

resiliens, det är så mycket i gymnasiet och

skolan. Det har gjort att jag har

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

lärt mig hantera svåra situationer,

Detta är resiliens

att tänka mer på hur jag är mot

”RESILIENS HAR GJORT ATT JAG

andra och mot mig själv och hur jag

BLIVIT LUGNARE I SITUATIONER SOM

exempelvis ska vara mer tacksam.”

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 f rån 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.”

45

Skolan för dig som
är nyfiken på världen

Vill du ha ett internationellt perspektiv

Limerick, Valetta, Milano, Skopje, Cordoba,

i din utbildning? När du väljer att gå på en

Indien och Sydafrika. Efter tre år hos oss är

DBGY-skola får du unika möjligheter att

du förberedd för att söka utbildningar och

vidga dina vyer.

arbete utanför Sveriges gränser!

Du som läser ett yrkesprogram får möjlighet

Nedan kan du läsa om vad som händer

att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande)

varje år – utöver vad ditt program erbjuder.

utomlands. Läser du ett högskoleförbere-

Du kan också läsa mer om just din skolas

dande program får du möjlighet att studera/

internationella arbete på dbgy.se.

praktisera utomlands. Vi har kontakter i ex.

Din resa på tre år – tusen möjligheter!

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Under ditt första år blir du introducerad till en

I nästa steg vidgas dina vyer och vi hjälper

Globalt

Under året träffar du många spännande

teoretisk grund. Du lär dig om EU (Europeiska

dig att delta i ett internationellt projekt

människor från andra kulturer och bygger upp

Unionen), FNs (Förenta Nationernas) globala

som kan ske antingen hemma i Sverige

din förmåga att interagera och kommunicera

mål och hur du kan bidra till ett bättre samhälle.

eller utomlands.

med personer från andra länder.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Fokuserar på dig och din roll i världssamhället

• Skriver internationellt CV (Europass)

• Erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande) 		

• Studerar FNs globala mål

• Erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande) 		

• Lär dig om vad det innebär att vara EU-		
medborgare
• Träffar ex. Amnesty, Röda Korset

utomlands*
• Deltar i ett internationellt projekt i Sverige
eller utomlands
• Möjlighet att göra en studieresa utomlands

EFTER STUDENTEN HAR DU EX.:
• Ett internationellt kontaktnät
• EU- och FN-kunskap

du har deltagit i
• Europass-CV

utomlands, 3 veckor – 3 månader

• Ökad motivation för att fortsätta studera/
arbeta utomlands

• Bygger ditt internationella kontaktnät
• Möjlighet att göra en studieresa utomlands
• Stärker din kompetens i yrkesrollen eller
för fortsatta studier

• Diplom för de internationella projekt

• Ökad social kompetens och kommunikationsförmåga

*gäller alla yrkesprogram på DBGY

#dbgyinternationalisering
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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.

Öppet hus
Varberg
4/5 | kl. 17-19
Skeppsgatan 1-3, 432 44 Varberg
070-150 44 62 | varberg@dbgy.se

Falkenberg
4/5 | kl. 16-18
Arvidstorpsvägen 12, 311 34 Falkenberg
0346-71 30 80 | falkenberg@dbgy.se

Halmstad
4/5 | kl. 17-19
Syskonhamnsgatan 5, 302 45 Halmstad
072-201 22 54 | halmstad@dbgy.se
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