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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 åk 1 ges du även de verktyg och

strategier som behövs för att du med självförtroende ska

lyckas under dina år på Drottning Blankas Gymnasieskola!

LOKALT ENGAGEMANG 
 

-  TVÅ  - 

Drottning Blankas Gymnasieskolor är en positiv kraft på de

orter där vi f inns! Genom skarpa samarbeten skapar vi

meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör

skillnad för någon annan. Att vi samarbetar med världen

utanför skolan gör också att du som elev får möjlighet att

knyta viktiga kontakter under din gymnasietid.

GLOBALT ENGAGEMANG 
 

-  TRE  - 

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

vår närmiljö bryr vi oss om den värld vi lever i .  Det globala

perspektivet genomsyrar våra skolor, i 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.

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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Vill du vara elev för 

en dag? Kontakta oss:

   08-557 708 50 

   kungsholmen@dbgy.se

Vill du vara elev för 

en dag? Kontakta oss:

   08-452 60 10 

   stockholm@dbgy.se

Stockholm 

Stockholm

Den personliga skolan med det stora hjärtat.
Du hittar vår skola på Kungsholmen precis vid 
Stadshagen. Hos oss får du en gedigen utbildning 
inom ditt intresseområde. Vi erbjuder både prak-
tiska och teoretiska program på en skola med god 
sammanhållning där du möts av engagerade och 
duktiga lärare.

Program: BF, EK, HA, HV, SA 

       www.dbgy.se/kungsholmen
       dbgy_kungsholmen 
       dbgykungsholmen

Bättre resultat genom engagemang.
Vi öppnade portarna till Drottning Blankas Gym-
nasieskola i Stockholm hösten 2013 och erbjuder 
dig utbildningar som ger stora möjligheter inför 
framtiden. Skolan ligger 20 meter från tunnelba-
nan och med gångavstånd till Globenområdet. I vår 
egna matsal tillagas maten på plats av våra kockar. 
Vi har även en studiesal och stora gemensamma 
ytor med plats för gym, bibliotek och kafé. Vi vill 
inspirera dig till att engagera dig i din omvärld och 
ha höga ambitioner för vad du kan lyckas med ge-
nom att ge dig en god inblick i yrkeslivet inom din 
bransch och en hög kvalitet på din utbildning.

Program: EK, SA, VO

       www.dbgy.se/stockholm

       drottningblankastockholm 

       drottningblankasthlm

Fyrvaktarkroken 13 
121 32 Enskededalen

Kungsholmen

Södra

Warfvinges väg 24 
112 51 Stockholm

4
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Stockholm Södra
Ekonomi- 
programmet

Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik är för dig som söker 

en bred utbildning inför framtida högskolestudier och arbetsliv. På 

programmet får du studera ekonomi, juridik och kriminologi ur olika 

perspektiv:  Vad får kriminaliteten för ekonomiska konsekvenser för 

samhället? Borde vi höja straffen eller satsa mer på utsatta områden? 

Hur ska vi minska brottsligheten? Vår unika kriminologiprofil ger dig 

även möjligheten att studera teorier och förklaringar till olika typer av 

brott samt förstå vad som gör att vissa människor begår brott.

STOCKHOLM – Södra

Ekonomiprogrammet Juridik Kriminologi öppnar för en spännande och 

bred arbetsmarknad inom rättsväsende, företag och internationella 

organisationer. Drottning Blankas Gymnasieskola Södra har ett brett 

nätverk och samarbete med Polismyndigheten, Kriminalvården och 

universitet, så att din utbildning alltid ligger nära verkligheten och i linje 

med den senaste forskningen. Du får en bred behörighet till högskolan 

och kan naturligtvis utöka den genom dina individuella val. Vi garanterar 

alla elever plats på meritgivande kurser. Ekonomiprogrammet juridik 

kriminologi öppnar många dörrar inför framtiden!

Här är några konkreta exempel på vad vår kriminologiprofil erbjuder 

dig som elev:

•  Introduktionskurs i kriminologi

•  Fördjupningskurs i kriminologi juridisk inriktning

•  Polisiära arbetsmetoder, till exempel gärningsmannaprofilering,  

brottsplatsundersökning, intervju- och förhörsmetodik

•  Samarbete med Polismyndigheten, Kriminalvården och universitet

•  Arbetsmarknadsdagar

     www.dbgy.se/stockholm

Tänkbara yrken: Jurist, rättsvetare, advokat, ekonom

KRIMINOLOGI (INRIKTNING JURIDIK) EKJUR

Studieförberedande 
program med fokus på 
juridik och ekonomi.

POÄNGPLAN

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

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Engelska 6 

Historia 1b 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1b 

Matematik 2b 

Naturkunskap 1b 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1b  

Samhällskunskap 2 

Svenska 1 

Svenska 2

Svenska 3 

Programgemensamma ämnen

Psykologi 1 

Privatjuridik 

Moderna språk

Företagsekonomi 1 

Inriktning Juridik 

Filosofi 1

Affärsjuridik

Psykologi 2a

Rätten och samhället

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning 

Stockholm – Södra

Kriminologi:

Entreprenörskap 100p, Företagsekonomi 2 

100p, Ledarskap och organisation 100p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

100

 

50 

100 

100 

100 

50 

100

50 

100

100

200
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Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningen Beteende-

vetenskap är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig 

till dig som är intresserad av hur människan agerar, tänker och känner 

i olika situationer. Det är ett tvärvetenskapligt program, vilket innebär 

att du får fördjupa dina kunskaper inom kriminologi, sociologi och 

psykologi i flertalet av dina kurser.

STOCKHOLM – Södra

Kriminologi betyder läran om brottet. I vår populära profil Kriminologi 

kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rätts-

psykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar 

att återfalla i brott. Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemör-

dare? Hur kan vi analysera brottslingars tankesätt? Vilken roll spelar 

medias bild av brottsligheten?  

Kriminologer och rättspsykologer arbetar bland annat med att bistå 

polisen med expertkunskap i utredningar och vid olika typer av brott. 

Vi erbjuder som enda gymnasieskola i Stockholm ett samarbete med 

Polismyndigheten, Kriminalvården och universitet. Hos oss varvas 

undervisningen i skolan med studiebesök, föreläsningar och samarbete 

med Polismyndigheten, Kriminalvården och tingsrätten i Stockholm. 

Här är några konkreta exempel på vad vår kriminologiprofil erbjuder 

dig som elev:

•  Introduktionskurs i kriminologi

•  Fördjupningskurs i kriminologi beteendevetenskaplig inriktning

•  Polisiära arbetsmetoder, till exempel gärningsmannaprofilering, 

brottsplatsundersökning, intervju- och förhörsmetodik

•  Samarbete med Polismyndigheten, Kriminalvården och universitet

•  Arbetsmarknadsdagar

     www.dbgy.se/stockholm

Tänkbara yrken: Polis, kriminolog, samhällsvetare, socionom 

KRIMINOLOGI (INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP) SABET

Studieförberedande 
program som ger bred 
högskolebehörighet.

POÄNGPLAN

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

Stockholm Södra
Samhällsvetenskaps-
programmet

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Engelska 6 

Historia 1b 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1b 

Matematik 2b 

Naturkunskap 1b 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1b  

Svenska 1 

Svenska 2 

Svenska 3 

Programgemensamma ämnen

Moderna språk 

Filosofi 1 

Psykologi 1 

Inriktning Beteendevetenskap 

Ledarskap och organisation

Kommunikation 

Psykologi 2a 

Samhällskunskap 2 

Sociologi 

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning 

Stockholm – Södra 

Kriminologi:

Rätten och samhället 100p, Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig specialisering 200p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

200 

50 

50 

100

100

50 

100

100 

100

200
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Vård- och omsorgs- 
programmet

Vill du i framtiden arbeta inom ett yrke som kräver snabba beslut och 

insatser? Då är VO Akutsjukvård och Räddningsmedicin utbildningen 

för dig! Utbildningen är ett vård- och omsorgsprogram med program-

fördjupning inom akutsjukvård och räddningsmedicin. 

STOCKHOLM – Södra

Du kommer under utbildningen att få kunskaper i hur man bemöter 

människor i alla åldrar och i olika behandlings- och vårdsituationer. 

Hos oss varvas undervisningen i skolan med studiebesök, föreläsningar 

och realistiska övningar tillsammans med personal inom omvårdnad, 

räddningstjänst och akutsjukvård. Utöver 15 veckors praktik inom olika 

yrkesområden ingår det även kontinuerliga praktiska övningar ute i olika 

verksamheter. Hos oss på DBGY tillägnar du dig breda kunskaper under 

din studietid och är väl förberedd inför framtiden!

Drottning Blankas Gymnasieskola är en certifierad FN-skola och vi arbetar 

med internationella och globala frågor i alla våra program, bland annat 

genom möjligheten att göra APL utomlands och i vårt partnerskap och 

utbyte med en av Indiens högst rankade gymnasieskolor, The Shri Ram 

School. 

Framtidsutsikterna för dig är goda efter att du slutfört utbildningen. Vi 

har utformat programmet så att du når grundläggande högskolebehörig-

het och enkelt kan välja olika individuella val för högre behörighet, om 

du vill läsa vidare. Efter din gymnasieexamen är du också färdigutbildad 

undersköterska, vilket betyder att du kan börja jobba direkt om du önskar.

Här är några konkreta exempel på vad vår profil erbjuder dig som elev:

•  15 veckors praktik inom geriatrik, LSS och akutsjukvård.

•  Studiebesök och praktiska undervisningsformer i olika verksamheter.

•  En flera dagar lång verklighetsbaserad examinering i år 3.

•  Möjlighet att göra APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) i något annat

Europeiskt land.

     www.dbgy.se/stockholm

Tänkbara yrken: Undersköterska, socionom, barnmorska, brandman, 
sjuksköterska, polis

RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD VO

15 veckors 
praktik inom 
akutsjukvården.

POÄNGPLAN

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

Stockholm Södra

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Historia 1a:1 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1a 

Naturkunskap 1a:1 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1a:1 

Svenska 1 

Programgemensamma ämnen

Etik och människans livsvillkor 

Psykiatri 1 

Vård- och omsorgsarbete 1

Medicin 1

Svenska 2

Vård- och omsorgsarbete 2

Hälsopedagogik

Samhällskunskap 1a:2

Specialpedagogik 1

Psykologi 1 

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning

Stockholm – Södra

Räddningsmedicin och akutsjukvård:

Engelska 6 100p, Svenska 3 100p, 

Akutsjukvård 200p, Räddningsmedicin 100p

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100

100

100 

200

150

100 

150 

100 

50

100

50

100

200
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Kungsholmen POÄNGPLAN

Barn- och fritids- 
programmet

Är du intresserad av fysisk aktivitet och vill arbeta inom den växande 

hälsobranschen? Vill du hjälpa andra människor att må bra och 

coacha dem till ett sundare liv? 

STOCKHOLM – Kungsholmen

Du får lära dig vikten av träning och kost kopplat till fysiskt välmående. 

Vi ger dig en bred utbildning inom träningslära, mental träning, 

stresshantering, kostkunskap och ledarskap samtidigt som du får 

möjlighet att utveckla din egen träning.

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som instruktör på 

träningscenter och idrottsklubbar, inom rehabilitering, friskvård och 

fitness. Du kan rikta in dig mot privatpersoner, grupper eller företag. 

Utbildningen förbereder dig för att arbeta som träningsintruktör och 

dina kunskaper är lika användbara lokalt som globalt. 

Utbildningen leder till en yrkesexamen med möjlighet att uppnå 

grundläggande högskolebehörighet. Med andra ord vänder vi oss även 

till dig som vill få goda kunskaper för att studera vidare på universitet 

och högskola.

     www.dbgy.se/kungsholmen

Tänkbara yrken: PT, arbete inom rehabilitering, friskvård och fitness.

FRITID OCH HÄLSA BFFRI

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Historia 1a:1 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1a 

Naturkunskap 1a:1 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1a:1 

Svenska 1 

Programgemensamma ämnen

Hälsopedagogik 

Kommunikation

Lärande och utveckling 

Människors miljöer 

Naturkunskap 1a2 

Pedagogiskt ledarskap 

Samhällskunskap 1a2 

Svenska 2

Inriktning Fritid och hälsa 

Fritids- och friskvårdsverksamheter 

Fritids- och idrottskunskap

Gymnasiearbete

Individuellt val

För kursutbud kontakta aktuell skola.

 

Programfördjupning

Stockholm – Kungsholmen

Fritid och hälsa: 

Träningslära 1 100p, Träningslära 2 100p, 

Aktivitetsledarskap 100p, Kost och hälsa 100p,  

Mental träning/Naturkunskap 2 100p, Idrott 

och hälsa 2/Matematik 2a 100p

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

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100

 

 

100

100

100 

100 

50 

100 

50 

100 

200 

100

100

200

15 veckors praktik,
redo att jobba direkt
efter gymnasiet.
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Ekonomi- 
programmet

Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi förbereder dig för vidare 

studier vid universitet och högskola främst inom områden som 

ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Du lär dig grunderna i 

företagsekonomi, nationalekonomi, entreprenörskap och privatjuridik.  

På ekonomiprogrammet studerar du hur samhällets resurser ska 

användas på bästa sätt, hur man driver ett företag och hur det svenska 

rättsväsendet fungerar.

STOCKHOLM – Kungsholmen
– BUSINESS AND HOSPITALITY MANAGEMENT

Är du intresserad av serviceindustrin eller vill du plugga ett management-

program? Hos oss har du möjlighet att läsa ekonomiprogrammet med 

fördjupningen Business and Hospitality Management. Under utbildningen 

lär du dig redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och 

organisation likväl som du fördjupar dig i ämnen som besöksnäring och 

hur man agerar i olika kulturer världen över.

Genom ett unikt samarbete med vår partner Swiss 

Education Group får du dessutom efter examen från 

Ekonomiprogrammet med fördjupningen Business and 

Hospitality Management lov att tillgodoräkna dig två 

terminer på Hotel Institute Montreux om du väljer att 

studera vidare där.

     www.dbgy.se/kungsholmen

Tänkbara yrken: Chef inom serviceindustrin, ekonom, företagsledare

INRIKTNING – EKONOMI EKEKO

POÄNGPLAN

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

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Engelska 6 

Historia 1b 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1b 

Matematik 2b 

Naturkunskap 1b 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1b  

Samhällskunskap 2 

Svenska 1 

Svenska 2 

Svenska 3 

Programgemensamma ämnen

Psykologi 1 

Privatjuridik 

Moderna språk 

Företagsekonomi 1 

Inriktning Ekonomi 

Entreprenörskap  

och företagande

Företagsekonomi 2

Matematik 3 b

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

Besöksnäringen

Reseproduktion och försäljning

Programfördjupning

Stockholm – Kungsholmen

Business and Hospitality Management

Engelska 7 100p, Redovisning 2 100p,  

Etnicitet och kulturmöten 100p

Poäng

100 

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100 

100

 

50 

100 

100

100

 

100

100 

100

100

100

100

För dig som vill bli 
chef eller jobba med service.

Kungsholmen
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Handelsprogrammet är en yrkesutbildning som förbereder dig 
för att gå ut i arbete eller starta företag direkt efter gymnasiet. 
Under utbildningen kommer du utveckla din förmåga att arbeta 
projektorienterat och lösa uppgifter enskilt såväl som i grupp. 

Utbildningen leder till en yrkesexamen med möjlighet att uppnå 
grundläggande högskolebehörighet. Med andra ord vänder vi oss även 
till dig som vill få goda kunskaper för att studera vidare på universitet 
och högskola.

STOCKHOLM – Kungsholmen
FÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGANDE

Handelsprogrammet på Drottning Blanka Kungsholmen passar dig som 
är serviceinriktad och vill arbeta med människor.  Du som vill utveckla 
din förmåga att sälja och marknadsföra, som vill skapa goda relationer 
till andra eller drömmer om att starta eget företag.
 
Du får både teoretiska kunskaper i form av lärarledda lektioner och 
praktiska kunskaper när du har ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) 
på ett företag. Programmet passar dig som är intresserad av handel, 
försäljning och marknadsföring och vill vara anställningsbar direkt efter 
gymnasiet eller driva ett eget företag.

SOM LÄRLINGSUTBILDNING

Du läser samma kurser och inriktning som på det skolförlagda 
programmet, den enda skillnaden är att du utför halva din utbildning på 
en arbetsplats istället för i skolan. Din lärare och handledare samarbetar 
och ser till att även arbetsplatsförlagda delar av din utbildning följer 
läroplanen mot examensmålen för programmet.

     www.dbgy.se/kungsholmen

INRIKTNING – HANDEL OCH SERVICE HAHAN/HAHANL

Handels- och 
administrations-
programmet

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng 

Engelska 5 100 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 100

Programgemensamma ämnen

Branschkunskap inom handel 

och administration 100 

Entreprenörskap 100 

Information och kommunikation 100

Servicekunskap 100

Inriktning Handel och service

Affärsutveckling och ledarskap 100

Inköp 1 100

Näthandel 1 100

Personlig försäljning 1 100 

Praktisk marknadsföring 1 100

 

Gymnasiearbete 100 

Individuellt val 200

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning

Stockholm – Kungsholmen

Försäljning och företagande: 

Handel och specialisering 100p, Handel och 

specialisering 2 100p, Personlig försäljning 3 

100p, Praktisk marknadsföring 2 100p,  

Praktisk marknadsföring 3 100p 

 

Minst 15 veckors  
praktik, redo att jobba  
direkt efter gymnasiet.

POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar. Se dbgy.se för info.Tänkbara yrken: Säljare, butikschef, administratör, egen företagare,  
receptionist

Kungsholmen
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Hantverks- 
programmet

Vår frisörutbildning vänder sig till dig som har ett stort intresse för hår 

och mode och är kreativ och idérik. Om du dessutom vill arbeta med 

försäljning och service och brinner för att jobba med kundrelationer 

och människor, är detta rätt utbildning för dig. 

Utbildningen leder till en yrkesexamen med möjlighet att uppnå 

grundläggande högskolebehörighet. Med andra ord vänder vi oss även 

till dig som vill få goda kunskaper för att studera vidare på universitet 

och högskola.

STOCKHOLM – Kungsholmen

Vi jobbar praktiskt både på dockor, kunder och varandra, vilket vi varvar 

med teori. Under dina 3 år hos oss kommer du även att göra APL på en 

salong, där du kommer att få vara med i det dagliga arbetet som frisör. 

Där får du även chansen att bygga upp ett nätverk med kontakter inom 

frisörbranschen och framtida kunder.

     www.dbgy.se/kungsholmen

Tänkbara yrken: Frisör, barberare

INRIKTNING – FRISÖR HVFRI

15 veckors praktik,
redo att jobba direkt
efter gymnasiet.

POÄNGPLAN

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

Gymnasiegemensamma ämnen   

Engelska 5 

Historia 1a1 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1a 

Naturkunskap 1a1 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1a1 

Svenska 1 

Programgemensamma ämnen

Entreprenörskap 

Hantverk - introduktion 

Tradition och utveckling 

Inriktning Frisör 

Frisör 1

Frisör 2

Material och miljö

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning 

Stockholm – Kungsholmen

Frisör:

Hantverk: Frisör 3 200p, Frisör 4 200p,  

Frisör 5 200p, Frisör 6a 100p

Högskolebehörighet: Svenska 2 100p,  Frisör 3 

200p, Frisör 4 200p, Frisör 5 200p, 

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100

 

100 

200 

100

200 

200

100

100

200

Kungsholmen
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Hantverks- 
programmet

Har du koll på det senaste inom mode och skönhet, och vill inspirera 

och hjälpa andra? På vårt stylistprogram lär du dig styling från topp 

till tå. 

Programmet passar dig som vill bli makeup artist, hårstylist eller kläd-

stylist inom reklam och mode. 

STOCKHOLM – Kungsholmen

Du kommer göra delar av din utbildning hos en verksam makeupartist, 

klädstylist, i en fotostudio eller på en liknande arbetsplats i arbetslivet 

inom ramarna för reklam och mode eller tv-produktion.

SOM LÄRLINGSUTBILDNING 

Du läser samma kurser och inriktning som på det skolförlagda 

programmet, den enda skillnaden är att du utför halva din utbildning på 

en arbetsplats istället för i skolan. Din lärare och handledare samarbetar 

och ser till att även arbetsplatsförlagda delar av din utbildning följer 

läroplanen mot examensmålen för hantverksprogrammet.

     www.dbgy.se/kungsholmen

Tänkbara yrken: Makeupartist, stilrådgivare, stylist, modesäljare

MODE OCH REKLAM (INRIKTNING STYLIST) HVSTY/HVSTYL

15 veckors praktik,
redo att jobba direkt
efter gymnasiet.

Gymnasiegemensamma ämnen 

Engelska 5 

Historia 1a:1 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1a 

Naturkunskap 1a:1 

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1a:1 

Svenska 1 

Programgemensamma ämnen

Entreprenörskap 

Hantverk introduktion 

Tradition och utveckling 

Inriktning Hår- och makeupstylist 

Hantverksteknik 1

Hantverksteknik 2

Material och miljö

 

Gymnasiearbete 

Individuellt val 

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning 

Stockholm – Kungsholmen

Stylist – mode och reklam:

Hantverk: Bild och form 1a1 50p, 

Design 1 100p, Hantverksteknik 3 200p, 

Hantverksteknik 4 200p, Hantverksteknik 4 - 

specialisering 50p, Personlig försäljning 1

Högskolebehörighet: Svenska 2 100p,  Bild och 

form 1a1 50p, Design 1 100p, Hantverksteknik 3 

200p, Hantverksteknik 4 200p, Hantverkstek-

nik 4 - specialisering 50p

Poäng

100 

50

100

100

50

50

50

100

100 

200 

100 

200

200

100 

100

200

POÄNGPLAN

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

Kungsholmen
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Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande 

program som riktar sig till dig som är intresserad av att studera vidare 

inom ett brett samhällsvetenskapligt område. 

Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder, samspel 

mellan individ och samhälle, samt hur lika eller olika alla människors 

levnadsvillkor kan se ut.

STOCKHOLM – Kungsholmen

Hos oss är programmet särskilt inriktat på globalt engagemang och 

internationella samhällsfrågor. Du som är intresserad av omvärld, 

internationalisering och globala frågor får bl a fördjupa dig i vad som 

är speciellt med snabbväxande länder, hur maktförhållande i världen 

påverkar ekonomi och politik och hur du kan utvecklas till en global 

samhällsmedborgare. Vi inriktar oss tydligt på internationella frågor och 

vårt mål är att du under din studietid ska möta människor, perspektiv 

och kulturer bortom Sveriges gränser. 

     www.dbgy.se/kungsholmen

Tänkbara yrken: Polis, kriminolog, samhällsvetare, socionom 

GLOBALT ENGAGEMANG (INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP) SASAM

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng 

Engelska 5  100 

Engelska 6  100 

Historia 1b 100 

Idrott och hälsa 1  100 

Matematik 1b 100 

Matematik 2b  100 

Naturkunskap 1b  100 

Religionskunskap 1  50 

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1 50 

Psykologi 1 50 

Moderna språk 1  200

Inriktning Samhällsvetenskap

Geografi 1 100

Historia 2a  100

Religionskunskap 2  50

Samhällskunskap 2 100

Samhällskunskap 3 100

 

Gymnasiearbete 100 

Individuellt val 200

För kursutbud kontakta aktuell skola.

Programfördjupning

Stockholm – Kungsholmen

Globalt engagemang: 

Internationella relationer 100p, Politik och 

hållbar utveckling 100p, Humanistisk och  

samhällsvetenskaplig specialisering 100p

Studieförberedande 
program som ger bred 
högskolebehörighet.

POÄNGPLAN

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

Kungsholmen
Samhällsvetenskaps-
programmet
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INTERVJU MED NOREA WIKLUND OCH DIANA GOITOM SOM 

GÅTT SAMHÄLL KRIMINOLOGI PÅ DBGY SÖDRA.

På den unika beteendevetenskapsprofilen får Norea Wiklund och Diana 

Goitom fördjupa sig i bland annat kriminologi och rättspsykologi med en rad 

olika kurser. 

 

– Det är väldigt lärorikt att få veta mer om vad som får kriminella att bete sig 

som de gör och varför de ställer sig utanför samhället. Men samtidigt  

får vi också undervisning om vad som krävs för att förebygga brottslighet, 

säger Diana. 

De som går utbildningen har goda förutsättningar att läsa till kriminolog på 

universitetet, men de blir också väl förberedda för fortsatta studier till polis, 

psykolog eller jurist.

– I framtiden skulle jag vilja jobba med psykisk ohälsa eller människor 

överlag. Många tror kanske att jag vill bli en ny Leif GW Persson men så är 

det inte riktigt. Samtidigt tror jag att det kommer hjälpa mig väldigt mycket 

i framtiden. Du får med dig så mycket av att läsa kriminologi, säger Norea. 

Elevintervju 
DIANA GOITOM

#1 
 

MITT BÄSTA TIPS 
TILL EN NIA 

 

Försök börja gymnasiet med 

inställningen att det är en ny period 

i livet, var inte rädd för att vara dig 

själv och stå upp för det du tror på.  

#2 
 

BÄSTA 
GYMNASIEMINNET 

 

Att jag har fått väldigt nära vänner 

som jag kommer ha vid min sida 

resten av mitt liv.

#3 
 

VAD SKULLE DU 
GÖRA OM? 

 

Jag insåg lite för sent att betygen 

som man får i ettan hänger med 

hela gymnasiet. Det är viktigt att 

göra sitt bästa redan från början.

Du får med dig så 
mycket av att läsa 
kriminologi”

”



26 27

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

OM GYMNASIEVALET

5 snabba

26
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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 kontaktar du först skolan så att de tillsammans 

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

hittar du på våra skolsidor i katalogen. 

 
VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG 

Då du kommer till skolan tas du emot och blir väl omhändertagen av personal och 

elever som introducerar dig till skolan och programmet du är intresserad av. Någon 

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

besöket får du möjlighet att ställa alla de frågor du kan tänkas ha.

Vi ser fram emot att ses!

Elev för en dag 
----------

Schemaexempel 
(Tider och upplägg varierar)



30 31

Detta är resiliens
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 årskurs 1. 

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. 

OBLIGATORISK 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

31

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.”

”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.”

”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.”
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Kungsholmen

Stockholm – Södra

13/11  kl 17 – 19

30/11  kl 12 – 14

22/1  kl 17 – 19

21/4  kl 17 – 19

Warfvinges väg 24, 112 51 Stockholm

08-557 708 50  |  kungsholmen@dbgy.se

13/11  kl 17 – 19

30/11  kl 12 – 14

22/1  kl 17 – 19

21/4  kl 17 – 19

Fyrvaktarkroken 13, 121 32 Enskededalen

08-452 60 10  |  stockholm@dbgy.se

WWW.DB GY. SE

Öppet hus


