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OM DBGY
3

VÅR SKOLA I JÖNKÖPING

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.

4–5

Som ny elev får du en mentor som peppar och stöttar dig

HANTVERKSPROGRAMMET

strategier som behövs för att du med självförtroende ska

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

6–7

lyckas under dina år på Drottning Blankas Gymnasieskola!

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
8 – 11

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

LOKALT ENGAGEMANG
- TVÅ -

12 – 13

Drottning Blankas Gymnasieskolor är en positiv kraft på de

ELEVINTERVJU MED AMANDA STRAND

meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör

orter där vi f inns! Genom skarpa samarbeten skapar vi

14 – 15

GYMNASIEVALET

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.

16 – 17

ELEV FÖR EN DAG
18 – 19

GLOBALT ENGAGEMANG
- TRE -

VÅRT RESILIENSARBETE
20 – 21

Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och
vår närmiljö bryr vi oss om den värld vi lever i. Det globala
perspektivet genomsyrar våra skolor, i åk 3 engageras våra
elever i globala f rågor och på vissa skolor får du möjlighet att resa
utomlands. Vårt mål är att du under din studietid ska möta
människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser.

...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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Jönköping
----------

PERSONLIGT ENGAGEMANG FÖR BÄTTRE RESULTAT
På Drottning Blankas Gymnasieskola i Jönköping arbetar vi hårt för
att alla våra elever ska nå sin fulla potential. Hos oss är det viktigt att
du känner delaktighet och får vara med och påverka skolans
utveckling. Vi jobbar tillsammans för att du ska uppleva att din
utbildning är meningsfull.
Skolan har ett attraktivt läge med goda kommunikationsmöjligheter
och närhet till både naturområden och näringslivet.
Program: HV, SA, VO

www.dbgy.se/jonkoping
drottningblankajonkoping
drottningblankajonkoping

Vill du vara elev för
en dag? Kontakta oss:

Batterigatan 19
553 05 Jönköping

070-260 59 36
jonkoping @ dbgy.se
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Y
T
S
HV
Hantverksprogrammet

STYLIST

POÄNGPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen ska du som

Matematik 1a

100

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

Naturkunskap 1a:1

50

hår- och makeupstylist.

Religionskunskap 1

50

Har du koll på det senaste och vill inspirera och hjälpa andra i skönhetsdjungeln? Vill du lära dig mer om skönhet och trender när det gäller
personlig stil? På vårt stylistprogram lär du dig styling från topp till tå.
Inom alla hantverksyrken är det viktigt med personlig prägel, en skick-

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap

100

Hantverk introduktion

200

Tradition och utveckling

100

lighet i tekniker, hög kvalitet och insikt i design. Under utbildningen får
du därför kunskap i dessa delar för att bli skicklig inom ditt hantverk.

Inriktning Hår- och makeupstylist
Hantverksteknik 1

200

Under utbildningens gång genomför du APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Hantverksteknik 2

200

där du knyter kontakter med branschen. Dessutom kommer du att

Material och miljö

100

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

driva UF företag där du lär dig att driva eget företag och jobbar upp en
kundkrets inför framtiden. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet
att diplomera dig inom make up, hår, naglar, personal shopper och
fransförlängning något som kommer göra dig ännu mer attraktiv i den
ständigt växande stylistbranchen..

För kursutbud kontakta aktuell skola.
Programfördjupning

Utbildningen ger dig en mycket bra grund för att studera vidare på väl-

Stylist:

renommerade yrkesskolor inom stylistområdet som till exempel Blanche

Bild och form 1a1 50p, Digitalt skapande 1 100p

Macdonald Centre, CMU College of Makeup Art & Design och South Seas

Hantverksteknik 3 200p, Hantverksteknik 4

Film & TV School. Hos oss kan du som vill även läsa in hög- skolebehörig-

200p, Hantverksteknik 4 - specialisering 50p,

het inom programmet.

Svenska 2 100p

15 veckors praktik,
redo att jobba direkt

Tänkbara yrken: Makeupartist, stilrådgivare, stylist, modesäljare

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

T
E
B
SA
Samhällsvetenskapsprogrammet

POÄNGPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet ger

Idrott och hälsa 1

100

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

Matematik 1b

100

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

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

INRIKTNING – BETEENDEVETENSKAP KRIMINOLOGI

Kriminologi inom inriktningen Beteendevetenskap ger dig en för-

djupad kunskap inom kriminologi och rättspsykologi eftersom att
flertalet av kurserna i programmet präglas av profilen.
Samhällsprogrammet passar dig som i framtiden är intresserad av yrken
som förslagsvis polis, socionom och jurist eller helt enkelt är intresserad

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

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

Programgemensamma ämnen

devetenskap är ett samlat namn för de kunskapsområden som sysslar

Moderna språk

med att iaktta och studera människans beteende.

Filosofi 1

50

Psykologi 1

50

KRIMINOLOGI
Fördjupningen ger dig en djupare förståelse för hur människor tänker
och agerar vid brott. Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne och

200

Inriktning Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

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

Psykologi 2a

biologiskt och kulturellt perspektiv. Här förbereds du för vidare studier

Samhällskunskap 2

100

på till exempel Kriminologprogrammet vid Malmö Universitet eller

Sociologi

100

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

50

studier i kriminologi vid Stockholms Universitet. Kunskaperna inom
kriminologi som du får med dig är även användbara inom övriga
beteendevetenskapliga yrken och studier.

För kursutbud kontakta aktuell skola.
Programfördjupning
Kriminologi:
Människors miljöer 100p, Rätten och samhället
100p, Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering 100p, Psykologi 2b

Studieförberedande
program som ger bred

Tänkbara yrken: Polis, kriminolog, samhällsvetare, socionom

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

M
A
S
SA

POÄNGPLAN

Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Är du samhällsengagerad? Intresserad av internationella frågor som

Idrott och hälsa 1

100

freds- och konflikter, världshälsofrågor, politik? Kanske brinner du för

Matematik 1b

100

kommunikation mellan olika kulturer eller barns rättigheter?

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

INRIKTNING – SAMHÄLLSVETENSKAP

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande
program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare
inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på
samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt
hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Programgemensamma ämnen

GLOBALT ENGAGEMANG

Moderna språk

Om du är intresserad av din omvärld, internationalisering och globala
frågor så är vår nya profil Globalt engagemang rätt utbildning för dig.
Här studerar du vad som är speciellt med snabbväxande länder, hur
maktförhållande i världen påverkar ekonomi och politik och hur du

200

Psykologi 1

50

Filosofi 1

50

Inriktning Samhällsvetenskap

kan utvecklas till en global samhällsmedborgare. Under dina tre år på

Geografi 1

100

Historia 2a

100

gymnasiet kommer du också att arbeta med områden som:

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Internationella organisationer och institutioner
(t.ex FN, WHO och Röda Korset)
Bistånd och migration
Samarbeten och konflikter
Utvecklings- och rättvisefrågor

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Mänskliga fri- och rättigheter
Globala målen 20/30

Programfördjupningar

Miljöfrågor ur internationellt perspektiv

Globalt engagemang:
Internationella relationer 100p, Politik och

Vi inriktar oss tydligt på internationella frågor och vårt mål är att du

Hållbar utveckling 100p, Globala utvecklings-

under din studietid ska möta människor, perspektiv och kulturer

och rättvisefrågor 100p

bortom Sveriges gränser. Vi har samarbetat med volontär- och fredsorganisationer de senaste fem åren, vilket har gett våra elever värdefulla
erfarenheter.

Studieförberedande

Tänkbara yrken: Biståndsbedömare, diplomat, samhällsutvecklare,

program som ger bred

internationell samordnare

högskolebehörighet.
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VO

POÄNGPLAN

Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5

100

Historia 1a:1

100

Idrott och hälsa 1

100

Vill du jobba med människor i framtiden? Studier på vård- och

Matematik 1a

100

omsorgsprogrammet ger dig mycket god kunskap om människan.

Naturkunskap 1a:1

100

Du lär dig allt från hur kroppen fungerar till hälsans betydelse och

Religionskunskap 1

100

Samhällskunskap 1a:1

100

SOS – SJUKVÅRD, OMSORG OCH SÄKERHET

vikten av att kunna samarbeta. Människans beteende och den
psykiska hälsan är också centrala områden inom programmet.
På vård- och omsorgsprogrammet erbjuds du en varierad undervisning.
Här blandas studiebesök, grupparbeten och föreläsningar med enskilda
arbeten. De yrkesämnen du läser innehåller en hel del teori men också
olika praktiska moment.

APL
Studierna på skolan varvas med arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du
tidigt kommer i kontakt med vård och omsorg ute i samhället. Under
dina tre gymnasieår har du minst 15 veckors APL. Detta ger också en
möjlighet för dig att knyta kontakter för arbete i framtiden.

Svenska 1

50

Programgemensamma ämnen
Etik och människans livsvillkor

100

Psykiatri 1

100

Vård- och omsorgsarbete 1

200

Medicin 1

150

Svenska 2

100

Vård- och omsorgsarbete 2

150

Hälsopedagogik

100

Samhällskunskap 1a:2
Specialpedagogik 1
Psykologi 1

50
100
50

Programfördjupning - alt. 1

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE
Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län är nu en lokalt certifierad
samverkansform mellan utbildning och arbetsliv. Detta garanterar en
god kvalitet i undervisningen.

Akutsjukvård

200

Människans säkerhet

100

Räddningsmedicin

100

Palliativ vård

100

Programfördjupning - alt. 2

FRAMTIDSUTSIKTER OCH VIDARE STUDIER
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Du utbildas till
undersköterska och har mycket goda möjligheter att få arbete direkt
efter din studentexamen inom sjukvården, psykiatrin, hemtjänst, äldreomsorg eller som personlig assistent. Programmet ger också möjlighet
till vidare studier. Genom att välja högskoleförberedande kurser inom
ramen för programfördjupning och det individuella valet, till exempel
matematik 2, svenska 3, engelska 6, och historia 1 a2, ökar du dina möj-

Akutsjukvård

200

Hemsjukvård

100

Räddningsmedicin

100

Palliativ vård

100

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

För kursutbud kontakta aktuell skola.

ligheter inför framtida yrkesval.

15 veckors praktik,
redo att jobba direkt

Tänkbara yrken: Sjuksköterska, tandsköterska, ambulanssjuksköterska,

efter gymnasiet.

psykolog, polis, socionom
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Länktips

www.dbgy.se/amandastrand

” Vi arbetar ofta med
skarpa projekt”

Besök Amandas YouTubekanal.
Där delar hon med sig av
sina bästa smink- och
livsstilstips.

INTERVJU MED AMANDA STRAND – INFLUENCER OCH
TIDIGARE ELEV PÅ STYLISTUTBILDNINGEN (HV)
Berätta, hur kom det sig att du valde just den här utbildningen?

Elevintervju
AMANDA STRAND

– Egentligen valde jag ett annat program på en annan skola eftersom
mina kompisar gick där. Jag ville egentligen gå här från början, efter
ett tag kände jag att jag valt fel och bytte hit.

#1

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.

MITT BÄSTA TIPS
TILL EN NIA
Gör inte ditt gymnasieval utif rån
vad dina kompisar väljer.
Utgå istället från dig själv och

Hur är det att vara elev på Drottning Blankas Gymnasieskola?

vad du är intresserad av.

– Det här är ju en ganska liten skola så man kommer varandra väldigt
nära. Det är en väldigt mysig stämning och vi har en bra gemenskap.
Jag trodde från början att jag ville gå på en stor skola men sedan när
jag började här så kände jag att detta var mycket bättre.

#2

Hur skulle du beskriva hur ni arbetar på skolan?

HITTILLS BÄSTA
GYMNASIEMINNET

– Vi arbetar ofta med skarpa projekt. Redan i ettan började vi med

Det var när vi tävlade på Stylist-SM

enklare uppdrag, som barnsminkningar. I tvåan, när man har lite mer

i Stockholm, det var jättekul.

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!

#3

Vad känner du att din gymnasietid gett dig hittills?

VAD SKULLE DU
GÖRA OM?

– Jag märker själv att jag lärt mig ett hantverk. Jag har fått mer skinn på

Jag skulle ha valt stylist-

näsan och ett större självförtroende i allt jag gör.

programmet nu direkt istället
för att välja som mina kompisar,

Vad hoppas du att din gymnasieutbildning ska leda till?

jag bytte till stylistutbildningen

– Jag vill jobba som makeupartist efter gymnasiet. Jag är så tacksam
över att jag redan andra året på skolan har fått möjlighet att bygga upp
ett kontaktnät inom tv och andra sammanhang som jag vill jobba med
Bilden är tagen i samband med en skoluppgift med avantgarde som tema.

i framtiden!

Amandas modell heter Lisa och är klasskamrat med Amanda.
14
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en bit in i åk1.

Beslutsångest?

5 snabba

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

OM 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.

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.

16
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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 kontaktar du först skolan så att de tillsammans

------

med dig kan hitta ett lämpligt tillfälle för skuggning. Kontaktuppgifter till skolan

12.00

hittar du på våra skolsidor i katalogen.

LEKTIONSBESÖK
------

13.10
AVSLUTANDE SAMTAL OCH FRÅGESTUND

VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG
Då du kommer till skolan tas du emot och blir väl omhändertagen av personal och
elever som introducerar dig till skolan och programmet du är intresserad av. Någon

Schemaexempel

av våra elever visar dig sedan runt och du får följa med på några lektioner. I slutet av

(Tider och upplägg varierar)

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
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Vi vill att du ska må bra och lyckas
Du som väljer Drottning Blanka blir en del av vår

studieresultat. Under kursen lär du känna dig själv

satsning på resiliens – en kurs som ska stärka dig

och får praktiska verktyg för hur du ska tänka i olika

som individ, få dig att må bra och lyckas under

faser i livet.

dina tre år på gymnasiet.
OBLIGATORISK PÅ ALLA SKOLOR
Vi tror att elever som mår bra också presterar bra

Kursen i resiliens erbjuds till alla elever som börjar

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

på någon av Drottning Blankas gymnasieskolor

minst under tiden på gymnasiet. Resiliens betyder

i höst. Den kommer bli en del av din ordinarie

motståndskraft och handlar om din förmåga att

studieplan oavsett vilket program du väljer.

hantera stress och förändringar. Kursen är unik för
dig som väljer att läsa på Drottning Blanka. Många

DU KAN PÅVERKA HUR DU MÅR

av våra nuvarande elever kan berätta hur kursen

I kursen arbetar vi med tankesätt och strävar efter

hjälpt dem att må bra och tackla utmaningar, i livet

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

såväl som i skolan.

tror att kursen kommer förändra ditt sätt att tänka
och tackla förändringar som livet för med sig.

MÅ BÄTTRE OCH HÖJ DINA STUDIERESULTAT

Genom att träna dig på att hantera motgångar,

Kursen i resiliens är ett av flera sätt där vi inom

öva på tacksamhet och positiva tankar blir du

Drottning Blanka försöker stärka dig under dina

bättre på att bemöta olika situationer. Du som

år på gymnasiet. Målsättningen med kursen, som

väljer Drottning Blanka kan se fram emot en

ges i samarbete med skolans elevhälsoteam, är

spännande resa!

att stärka ditt välmående och på sikt även dina

ver
e
l
e
a
r
å
v
n
å
r
f
Citat
Detta är resiliens
Resiliens betyder motståndskraft.

”Resiliensprojektet har hjälpt mig i

”Jag tycker alla borde få gå en sån utbildning,

vardagen både i och utanför skolan.

det är så mycket i gymnasiet och man behöver
verktyg. Goda gärningar är superkrafter.”

Det har gjort att jag har lärt mig
att tänka mer på hur jag är mot

”KURSEN HAR GJORT ATT JAG BLIVIT

andra och mot mig själv och hur jag

LUGNARE I SITUATIONER SOM JAG

exempelvis ska vara mer tacksam.”

FÖRUT SÅG SOM KATASTROFALA.”

Utbildningar har tidigare hållits på skolor i Australien, England och USA med goda resultat.
Kursen ges till alla elever inom Drottning Blankas Gymnasieskola f rån årskurs 1.

”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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Öppet hus
Jönköping
22/10 kl 17 – 19
5/12 kl 12 – 14
22/1 kl 17 – 19
22/4 kl 17 – 19

Batterigatan 19, 553 05 Jönköping
070-260 59 36 | jonkoping@dbgy.se
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