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. . .TUSEN MÖJLIGHETER

PERSONLIGT ENGAGEMANG 
 

–  ETT  – 

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

lyckas krävs både vårt och ditt personliga engagemang.

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

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

strategier som behövs för att du, med självförtroende, ska

lyckas under dina år på Drottning Blankas Gymnasieskola!

LOKALT ENGAGEMANG 
 

–  TVÅ  – 

Drottning Blankas Gymnasieskolor är en positiv kraft på de

orter där vi f inns! Genom skarpa samarbeten skapar vi

meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör

skillnad för någon annan. Att vi samarbetar med världen

utanför skolan gör också att du som elev får möjlighet att

knyta viktiga kontakter under din gymnasietid.

GLOBALT ENGAGEMANG 
 

–  TRE  – 

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

närmiljö, bryr vi oss om den värld vi lever i .  Därför genomsyrar 

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

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

Vårt mål är att du under din studietid ska möta människor, 

perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser.

Välkommen ti l l  Drottning Blankas Gymnasieskola, 

nu börjar en spännande resa i  ditt l iv!

Framtiden är din,  oavsett om den äger rum

hemma eller någon annanstans i  världen!
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Stockholm Södra

Kungsholmen 

Nacka

Bättre resultat genom engagemang.
Skolan ligger 20 meter från tunnelbanan och  
med gångavstånd till Globenområdet. Vi ligger  
i trivsamma och ljusa lokaler med egen matsal och 
café. Nästa år har vi möjlighet att utöka och kan då 
ta emot ännu fler elever. Vi vill inspirera dig till att 
engagera dig i din omvärld och ha höga ambitioner 
för vad du kan lyckas med genom att ge dig en god 
inblick i yrkeslivet inom din bransch och en hög 
kvalitet på din utbildning.

       www.dbgy.se/stockholm
       drottningblankastockholmsodra 
       drottningblankasthlmsodra

Den personliga skolan med det stora hjärtat.
Till hösten 2022 flyttar vi in i helt nya lokaler på 
Karlbergsvägen 77 i Vasastan. Våra nya lokaler är 
både moderna och klimatsmarta. Hos oss får du  
en gedigen utbildning inom ditt intresseområde.  
Vi erbjuder både praktiska och teoretiska program 
på en skola med god sammanhållning.

       www.dbgy.se/kungsholmen
       dbgy_kungsholmen 
       dbgykungsholmen

Nå din fulla potential.
Hösten 2020 öppnade vi en ny skola i Nacka 
Strand. Här erbjuds du såväl yrkesprogram som 
högskoleförberedande program, men också en 
personlig utveckling under din gymnasietid. 
Hos oss är det viktigt att du känner delaktighet 
och får vara med och påverka ditt lärande. Vi 
jobbar tillsammans för att du ska uppleva att din 
utbildning är meningsfull. 

       www.dbgy.se/nacka 
       drottningblankanacka 
       drottningblankanacka

Fyrvaktarkroken 13 
121 32 Enskededalen

Warfvinges väg 24 
112 51 Stockholm

Cylindervägen 4
131 52 Nacka Strand

”Gemenskapen mellan 
alla elever och lärare är det 

bästa med DBGY.”

”När jag besökte skolan 
på öppet hus kände jag mig 

hemma på en gång!”

”Lärarna värderar  
gemenskap, glädje och bra  

stämning väldigt högt.”

     08-452 60 10  stockholm@dbgy.se

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:

     076-101 54 93              nacka@dbgy.se

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:

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

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

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

Vi flyttar till  
Karlbergsvägen 77 

i Vasastan 
hösten 2022
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BFPEA

Mål–efter gymnasiet:

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

Pedagogiskt arbete
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET – PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Specialpedagogik 1, Kommunikation, Psykologi 1,  

Historia, Lärande och utveckling, Människors miljöer, 

Samhällskunskap 1a2, Svenska 2

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Pedagogiskt arbete, Ungdomskulturer, Sociologi, 

Religionskunskap, Naturkunskap

Gymnasiearbete

Under ditt sista år fördjupas dina kunskaper inom 
pedagogiskt ledarskap och socialt arbete och du 
förbereds på yrkesliv och vidare studier.

Du skriver ditt gymnasiearbete där du använder 
dina fördjupade kunskaper inom pedagogik. 
Du lär dig mer om demokratiska värden och 
internationella överenskommelser om mänskliga 
rättigheter ur ett globalt perspektiv genom våra 
internationella samarbeten. 

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande) t.ex. på skola  
 eller ungdomsverksamhet
•	 Fördjupar dig inom ledarskap, pedagogik och  
 socialt arbete
•	 Möjlighet att göra APL (arbetsplatsförlagt  
 lärande) utomlands

Du lär dig om hur vi människor och samhället 
fungerar, tillsammans och var för sig, och vad 
som styr vårt handlande i olika situationer. 

Du får också kunskaper om vilka sociala 
rättigheter som vi har. Du tränas och utvecklar 
din förmåga att skapa optimala förutsättningar 
för människor, med fokus på barn och ung-
domars delaktighet och lärande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Pedagogiskt ledarskap 
•	 Du lär dig om sociala processer och förhållanden 
•	 Samarbete med för- och grundskola
•	 Övar på att leda övningar för barn 
•	 Kurs i resiliens – motståndskraft 

Nu utvecklas din kompetens kring att 
analysera och reflektera över människors olika 
levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas. 

Du utvecklar din förmåga att möta och 
pedagogiskt leda människor och du får lära dig 
vad som gör att människor får problem och på 
vilket sätt de kan få hjälp och stöd. Du får också 
genomföra lokalt arbetsplatsförlagt lärande  
och prova på hur ditt arbete kan påverka 
individers hälsa.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Studerar behov, förutsättningar, åldrar,  
 lärande och utveckling 
•	 Särskilt stöd, specialpedagogik och   
 funktionsnedsättningar
•	 Människors rättigheter 

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Pedagogiskt ledarskap, Hälsopedagogik, Socialt arbete 1

Samhällskunskap 1a1, Idrott och Hälsa 1, Matematik 1a, 

Svenska 1, Engelska 5

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

•	 Förskolepedagog
•	 Elevassistent
•	 Barnskötare
•	 Väktare
•	 Personlig assistent
•	 Socionom

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Du kan bli behörig  
för vidare studier! 

Stockholm 
Södra
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SABET

Mål–efter gymnasiet:

Kriminologi
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Vidareutbildning
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Sociologi, Rätten och samhället, Psykologi 2a

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Kriminologi 2, Gymnasiearbete, Ledarskap och 

organisation, Filosofi

Under ditt sista år fördjupas dina kunskaper inom 
kriminologi och du förbereds för vidare studier 
inom beteendevetenskap, juridik och kriminologi. 

Genom våra internationella samarbeten lär du 
dig mer om det senaste inom kriminologisk 
forskning ur ett globalt perspektiv.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Massmedia och brott
•	 Modern kriminologi
•	 Brott ur ett globalt perspektiv
•	 Kriminalteknik
•	 Polisiära arbetsmetoder

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga 
begrepp och kriminologi. Du studerar teorier 
och förklaringar till olika typer av brott. Varför blir 
vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare? 

Vi diskuterar också polisens, kriminalvårdens 
och domstolarnas funktion i samhället och du 
utvecklar din förståelse för dina såväl som andras 
drivkrafter och beteenden. 

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Gärningsmannaprofilering
•	 Diskuterar straff eller vård
•	 Sociologiska och psykologiska perspektiv  
 på brott
•	 Föreläsare från polisen och kriminalvården

Du fördjupar dig nu inom kriminologiska teorier 
och metoder. Vi diskuterar hur de sociala struk-
turerna på anstalter påverkar möjligheten till 
återanpassning i samhället. 

Vi tittar även på hur gängkriminalitet, narkotika 
och ungdomsbrott påverkar samhället och 
individen: Hur kan vi som samhälle agera för att 
minska denna typ av kriminalitet?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Fängelsemiljöns påverkan
•	 Narkotika och beroende
•	 Rättegångsobservation
•	 Studiebesök på rättspsykiatrin och  
 lokala rättsinstanser

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Kriminologi 1, Psykologi 1, Samhällskunskap 1b, Historia 1b

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

•	 Kriminolog
•	 Civilutredare
•	 Beteendevetare
•	 Jurist
•	 Socionom
•	 Polis

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Stockholm 
Södra
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EKJUR

Mål–efter gymnasiet:

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Vidareutbildning
Alumni

Kriminologi
EKONOMIPROGRAMMET – JURIDIK

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Kriminologins grunder: Privatjuridik, Psykologi,  

Samhälle 2b, Historia, Matematik 2b, Engelska 6

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Affärsjuridik, Humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering: Kriminologi juridik, Gymnasiearbete,

Ledarskap och organisation, Naturkunskap

Du förbereds för vidare studier inom ekonomi, 
juridik och kriminologi. Du lär dig hur vårt 
samhälle påverkas av internationell rätt och du 
blir förberedd på att arbeta i en internationell 
kontext. 

Du lär dig också om att leda och ta ansvar för en 
grupp.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Rättegångsbesök
•	 Kriminalteknik
•	 Skapar events och aktiviteter på skolan
•	 Knyter kontakter med samhällsaktörer
•	 Gör studiebesök på universitet och högskola

Du introduceras till ekonomins och kriminologins 
grunder, betydelsen av lagar och regler i ett 
demokratiskt samhälle och det juridiska språket. 
Vi diskuterar även polisens, kriminalvårdens och 
domstolarnas funktion i samhället. 

Du studerar teorier och förklaringar till olika typer 
av brott och vad som gör att vissa människor 
begår brott.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Rättegångsbesök
•	 Gärningsmannaprofilering
•	 Massmedia i relation till brott
•	 Föreläsningar med bl.a. Ung Privatekonomi
•	 Tävlar i entreprenörskap och företagsekonomi

Nu vässar du dina kunskaper inom lag och rätt 
och lär dig om hur lagar styr privatliv, yrkesliv och 
affärsliv. 

Du studerar kriminalitet ur ett ekonomiskt och 
juridiskt perspektiv. Vad får kriminaliteten för 
konsekvenser för samhället? Hur kan vi minska 
brottsligheten? Bör vi höja straffen eller satsa 
mer på utsatta områden?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Rättegångsspel och juridiska case
•	 Arbetsmarknadsdag med polisen och   
 kriminalvården
•	 Studiebesök hos lokala rättsinstanser
•	 Dyker ner i aktuella fall

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Samhällskunskap, Rätten och samhället, Psykologi,

Företagsekonomi, Matematik 1b

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

•	 Ekonom
•	 Jurist
•	 Advokat
•	 Åklagare
•	 Civilutredare
•	 Polis

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Stockholm 
Södra
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VO

Mål–efter gymnasiet:

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Hälsa och omsorg
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Hälso- 

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

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2,

Gerontologi och geriatrik, Psykiatri 2, Social omsorg 2,

Friskvård och Hälsa

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad 1, Anatomi och

fysiologi 1, Anatomi och fysiologi 2, Psykologi

Arbete
Vidareutbildning

Alumni

Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring 
hur du kan ge den bästa vården genom att se 
patienten ur biologiska, psykologiska, sociala, 
existentiella och kulturella aspekter. Du får ökade 
kunskaper i samtalsmetodik i akuta skeden. 
Du får också möjlighet att genomföra din APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) utomlands hos någon 
av våra samarbetspartners.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Fördjupade kunskaper inom LSS
•	 Studiebesök och föreläsningar kopplat  
 till olika hjälpmedel
•	 APL inom vald specialisering, möjlighet att göra  
 det utomlands
•	 Besöker en rehabiliteringsverksamhet

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Besöker Naturhistoriska riksmuseet
•	 Studerar smitta och förebyggande arbete
•	 Övar praktiskt på att t.ex. ta blodtryck
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande)
•	 Lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Case med patientfall
•	 Studerar och arbetar praktiskt med ergonomi
•	 APL 
•	 Lär dig om folkhälsa och folkhälsoarbete
•	 Lär dig mer om t.ex. funktionsvariationer och  
 psykiatriska diagnoser
•	 Praktiska övningar, t.ex. förflyttningar

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

•	 Fysioterapeut
•	 Undersköterska
•	 Personlig assistent 
•	 Arbetsterapeut
•	 Sjuksköterska
•	 Barnmorska
•	 Apotekstekniker

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Du kan bli behörig  
för vidare studier! 

 Efter  
utbildningen är  

du undersköterska  
och kan börja jobba 

direkt inom  
vården!

Stockholm 
Södra
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VO

Mål–efter gymnasiet:

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Alumni

Räddningsmedicin
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Anatomi 2, Hälso- och sjukvård 2, Social omsorg , 

Funktionsförmåga, Psykiatri 1

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Vård och omsorg specialisering, Räddningsmedicin, 

Psykiatri, Naturkunskap, Religion

Under ditt sista år stärks dina kompetenser 
ytterligare mot arbetet inom akutsjukvård och 
räddningsmedicin. Du lär dig också hur du kan 
ge den bästa patientvården utifrån biologiska, 
psykologiska, sociala, existentiella och kulturella 
aspekter.

Du får nu även kunskaper i samtalsmetodik, 
vilket ökar dina möjligheterna att kunna 
kommunicera och arbeta i andra länder.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Akutsjukvård i fält - första hjälpen vid olycksfall  
 och akut insjuknande
•	 Etik
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom akut- 
 sjukvård, möjlighet att göra det utomlands

Du får kunskaper i omvårdnadsteknik och hur 
man bemöter människor i alla åldrar och i 
olika behandlings- och vårdsituationer. Du lär 
dig också grundligt om hygien och hälsa och 
får en förståelse för hur viktig du som vårdare 
kan vara för en individ, både sett till fysiska och 
psykologiska faktorer.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Livräddning och HLR
•	 Hygien och hälsa
•	 Omvårdnadsteknik
•	 Personcentrerad vård
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom   
 äldreomsorgen

I nästa steg fördjupar du dina kunskaper i 
anatomi och funktionsförmåga. Du lär dig 
om de lagar och regler som styr vården och 
socialtjänsten samt hur man dokumenterar och 
rapporterar på ett korrekt sätt. 

Du fördjupar dig också i olika läkemedel och 
deras biverkningar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Det professionella förhållningssättet
•	 Specialpedagogiska hjälpmedel och aktiviteter
•	 Mötet med brukare och patienter
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom LSS  
 och skola

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hälso- och sjukvård 1, Geriatrik, Omvårdnad, Social 

omsorg, Psykologi, Samhällskunskap 1a, Svenska 1

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

•	 Intensivvårdssköterska
•	 Ambulanssjukvårdare
•	 Undersköterska
•	 Sjuksköterska
•	 Barnmorska
•	 Personlig assistent 
•	 Mentalskötare 
•	 Brandman
•	 Arbetsterapeut

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Stockholm 
SödraDu kan bli behörig  

för vidare studier! 

 Efter  
utbildningen är  

du undersköterska  
och kan börja jobba 

direkt inom  
vården!
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BFFRI

Mål–efter gymnasiet:

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

Fritid och hälsa
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET – FRITID OCH HÄLSA

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Naturkunskap 1a2, Svenska 2, Fritids- och friskvårds-

verksamheter, Kost och hälsa, Träningslära 1,  

Idrott och hälsa 2

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Kommunikation, Människors miljöer, Fritids- och 

idrottskunskap, Mental träning, Entreprenörskap, 

Aktivitetsledarskap

Nu stärks dina kunskaper kring problemlösning 
och handlingsberedskap. Du bygger upp ett 
etiskt förhållningssätt till arbetsuppgifterna 
som du står inför i framtiden. Du studerar 
även demokratiska värden och internationella 
överenskommelser om mänskliga rättigheter. Vi 
tittar på den internationella arbetsmarknaden för 
olika yrken inom branschen och genomför både 
studiebesök i Stockholmsregionen och andra 
områden i Sverige.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Anordnar arrangemang
•	 Fritidsvanor, fritidsaktiviteter kopplat till hälsa
•	 Sociologi, människa och miljö i samspel
•	 Kommunikationsprocessen
•	 Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
•	 Möjlighet att ansöka om att göra APL utomlands

Under ditt första år introduceras du till arbetet 
med människor. Vi tar avstamp i och utvecklar 
din förmåga att skapa optimala förutsättningar 
för alla människors delaktighet och lärande.

Du lär dig vilka delar som utgör hälsobranschen 
samt vilka olika yrken och aktörer som finns 
på marknaden. Vi arbetar aktivt med att förstå 
och lära oss om begreppet folkhälsa i olika 
sammanhang.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Grundkunskaper i hälsa
•	 Hälsa och folkhälsa
•	 Grunder i pedagogik och ledarskap
•	 Planerar, genomför och utvärderar aktiviteter
•	 Egen träningsplanering

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina 
kunskaper inom träningslära, mental träning, 
stresshantering, kostkunskap och ledarskap. 

Du lär dig vikten av träning och kost kopplat till 
fysiskt välmående och får möjlighet att utveckla 
din egen träning. Du får också genomföra lokalt 
arbetsplatsförlagt lärande och träna på att leda 
andra i exempelvis gruppträning.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Grunder i anatomi och fysiologi
•	 Träningsmetoder
•	 Skador och prehab
•	 Näringslära
•	 Kost, hälsa, idrott
•	 Friskvårdsverksamheter; utbud, marknads- 
 föring, yrke

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hälsopedagogik, Lärande och utveckling, Pedagogiskt 

ledarskap, Samhällskunskap 1a2

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

•	 Förskolepedagog
•	 Sporthallspersonal
•	 Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar
•	 Personlig tränare
•	 Ledare och grupptränare på friskvårds- 
 anläggningar

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Kungsholmen
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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EKEKO

Mål–efter gymnasiet:

Business and Hospitality Management
EKONOMIPROGRAMMET – EKONOMI

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Företagsekonomi 2, Entreprenörskap och företagande, 

Redovisning 2, Besöksnäringen 

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Privatjuridik, Matematik 3b, Engelska 7, Reseproduktion 

och försäljning, Gymnasiearbete

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Företagsekonomi 1, Etnicitet och kulturmöten,  

Moderna språk, Psykologi 1

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

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

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Kungsholmen

Vidareutbildning  
(kan ske i samarbete med SEG)

Internationell arbetsmarknad

Alumni

I samarbete med:

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

Du lär dig att producera, marknadsföra och sälja 
produkter och tjänster på en global marknad.  
I samband med det utvecklar du kunskap inom 
lönsamhetsberäkning och ekonomisk uppfölj-
ning. Du formar även en förståelse för juridikens 
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
•	 Möjlighet att besöka HIM i Schweiz på öppet hus
•	 Möjlighet att ansöka om att få göra  
 APL utomlands

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Hotel Institute Montreux (HIM) besöker oss  
 för workshop inom hospitality
•	 Studiebesök hos lokala företag
•	 Besök på regional UF-mässa
•	 Skarpa elevprojekt med anknytning  
 till hospitality

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

Du greppar begreppet ”hospitality” och förstår 
hur många olika dörrar som öppnas inom den 
här branschen.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Praktiska moment i samarbete med  
 lokala företag
•	 Gästföreläsningar arrangerade av lärare på HIM
•	 Startar UF-företag
•	 Möjlighet till summer camp i Schweiz
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FSFOR

Mål–efter gymnasiet:

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

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Praktisk marknadsföring 1+2, Personlig försäljning 1+2, 

Svenska 2

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Entreprenörskap, Inköp 1, Affärsutveckling och ledarskap, 

Entreprenörskap och företagande, Ledarskap och 

organisation, Företagsekonomi 1

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 UF-företag mot hjälporganisationer
•	 Arbetsplatsförlagt lärande (APL)  
 – samhällsentreprenörsskapet/   
 handledarutbildningen
•	 Uppdaterar ditt CV
•	 Studiebesök

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Handelns yrkeskarta och historik
•	 Skapar en miljöhandbok
•	 Framtidsrapport
•	 Arbetsplatsförlagt lärande (APL)  
 – handledarporträtt
•	 CV – självporträtt – yrkeskompetenser

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper 
såväl på skolan som ute på olika lokala 
arbetsplatser. 

Efter år 2 kan du utföra arbetsuppgifter inom 
modern handel, d.v.s. att sälja, skapa en lockande 
butiksmiljö och introduceras till skapande av 
näthandel.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Webbshop/spel-app
•	 Engelskt CV
•	 Arbetsplatsförlagt lärande (APL)  
 – företagsporträtt/säljkommunikation
•	 Studerar facktermer

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Information och kommunikation, Branschkunskap, 

Handel Specialisering, Servicekunskap

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

•	 Entreprenör
•	 Butikssäljare 
•	 Inköpare  
•	 Butiksledare
•	 Kundtjänstmedarbetare
•	 Företagssäljare
•	 Marknadsassistent
•	 Visual Merchandiser
•	 Kommunikatör
•	 Inköpsassistent

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Kungsholmen
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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HVFRS

Mål–efter gymnasiet:

Barberare
HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Barberare 2 och 3, Tradition och utveckling, Historia

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Barberare 4 och 5, Specialisering herrtrend, Avantgarde 

och tävling, Entreprenörskap, Gymnasiearbete

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Avancerade design- och klipptekniker herr/skägg
•	 Personal branding
•	 Starta eget
•	 Tävling (SM)
•	 Gymnasiearbete
•	 Kundmottagning 
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Du introduceras till grunderna i färg, form och 
komposition.

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Stilanalys
•	 Studerar trender och mode
•	 Grundläggande klipptekniker
•	 Studiebesök på olika frisör-  
 och barberarsalonger
•	 Kundmottagning

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om 
hantverkets tekniker. 

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Kombinerade design- och klipptekniker  
 herr/skägg
•	 Regelbunden salongsverksamhet
•	 Evenemang
•	 Förbereder för yrkesbevis
•	 Kundmottagning
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande)

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

•	 Barberare
•	 Frilansare
•	 Egen företagare

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hantverk introduktion, Frisör 1, Material och miljö, 

Samhällskunskap

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Du kan bli behörig  
för vidare studier! 

Kungsholmen
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HVFRS

Mål–efter gymnasiet:

Frisör
HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

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

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Entreprenörskap, Frisör 4, Frisör 5

Nu stärks dina kompetenser inom trender och 
trendutveckling med sikte på gesällen*.

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Träning inför gesällens* delprov och moment
•	 Genomförande av gesällens* delprov
•	 Events
•	 Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
•	 Startar UF-företag

*gesäll – Sveriges Hantverksråds kvalitetsstämpel

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Grundkunskaper inom klipptekniker,  
 färg- och formlära
•	 Hårstyling
•	 Träffar branschaktörer och leverantörer
•	 Event
•	 Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I nästa steg fördjupar du dina kunskaper. Du får 
också lära dig om frisöryrkets historia, ideal nu 
och då samt vad som påverkar och förändrar vår 
syn kring det. 

Genom samarbete mellan skolan och närings-
livet skapar vi en god grund för ett arbete som 
motsvarar yrkets krav.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Fördjupning och påbyggnad i olika   
 frisörtekniker, färg- och formlära
•	 Hårstyling
•	 Kundbemötande och försäljning
•	 Events
•	 Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hantverk introduktion, Material och miljö, Frisör 1

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

Barberargesällen

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

•	 Frisör
•	 Frilansare
•	 Egen företagare
•	 Hårstylist 
•	 Färgtekniker
•	 Klipptekniker

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Kungsholmen
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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HVFRS

Mål–efter gymnasiet:

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

   

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Tradition och utveckling, Hår- och makeupstylist 2,  

Hår- och makeupstylist 3, Svenska 2

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Entreprenörskap, Hår- och makeupstylist 4, Personlig 

försäljning 1, Service och bemötande

Nu stärks dina kompetenser inom trender 
ytterligare och vi utforskar vad som påverkar  
och förändrar vår syn kring det. 

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Fokus på mode och reklam på den   
 internationella marknaden
•	 Hittar ditt uttryck och personliga stil
•	 UF-företag
•	 Branschdiplomering
•	 Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
•	 Möjlighet att genomföra APL utomlands

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Fokus på mode och reklam i Sverige
•	 Arbetar med branschkunskap och   
 grundtekniker
•	 Deltar i olika events inom mode- och   
 reklambranschen
•	 Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

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

Vi arbetar med trender och trendutveckling, ideal 
nu och då samt vad som påverkar och förändrar 
vår syn kring det.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Fokus på mode och reklam i Skandinavien
•	 Deltar i olika events inom mode- och   
 reklambranschen
•	 Arbetar kreativt i projekt och utforskar  
 olika estetiker
•	 Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hantverk introduktion, Material och miljö, Frisör 1

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

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

•	 Frilansare
•	 Egen företagare
•	 Hårstylist 
•	 Makeupartist

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Kungsholmen
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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SASAM

Mål–efter gymnasiet:

Globalt engagemang
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – SAMHÄLLSVETENSKAP

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Moderna språk, Filosofi 1, Historia 2a, Religionskunskap 2, 

Samhällskunskap 2

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Geografi 1, Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 

Internationella relationer, Samhällskunskap 3, Politik och 

Hållbar utveckling

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Historia 1b, Religion 1, Samhällskunskap 1b, Moderna 

språk, Psykologi 1

Vidareutbildning
Alumni

Nu stärks dina samhällsvetenskapliga kompeten-
ser och du utvecklar din förmåga att tillämpa  
relevanta metoder för att tolka och förstå sam-
band ytterligare. 

Du breddar din syn på hur samhället i vårt land 
samspelar med övriga länders och utvecklar ett 
globalt synsätt.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Projekt: globalisering, fattigdom och konflikter  
 i världen
•	 Föreläsning: globalisering forskare
•	 Studiebesök: Naturhistoriska
•	 Studieresa utomlands

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Projekt: demokrati, mänskliga rättigheter  
 och livsvillkor
•	 Projekt: privat- och samhällsekonomi
•	 Workshop med Håll Sverige Rent
•	 Studiebesök på Sveriges Riksdag

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om  
faktorer som kan påverka och förklara det  
som sker i samhället och vi arbetar utifrån  
lokala vinklar.

Hur kan ex. makt påverka samhället utifrån 
ekonomiska, sociala och politiska aspekter? 
Vad spelar historien för roll idag och för 
framtiden?

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Projekt: EU (Europeiska Unionen), kolonialism  
 och historiska/politiska personer
•	 Föreläsning och workshop med en organisation  
 inom mänskliga rättigheter
•	 Studiebesök hos Etnografiska

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

•	 Lärare
•	 Projektledare
•	 Statsvetare
•	 Journalist
•	 Utredare

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Kungsholmen
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EKEKO

Mål–efter gymnasiet:

Business and Hospitality Management
EKONOMIPROGRAMMET – EKONOMI

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Matematik 2, Företagsekonomi 2, Besöksnäringen, 

Redovisning, Idrott och hälsa

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Entreprenörskap och företagande, Reseproduktion och

försäljning, Matematik 3, Engelska 7, Naturkunskap

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Sociologi, Moderna språk, Samhällskunskap 1

Privatjuridik, Företagsekonomi 1

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

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

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Nacka

Internationell arbetsmarknad 
Alumni 

Vidareutbildning
Kan ske i samarbete med SEG (Swiss Education Group) 

på HIM (Hotel Institute Montreux), där du tillgodoräknar 
dig första terminen om du slutför utbildningen hos oss

I samarbete med:

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

Du lär dig att producera, marknadsföra och sälja 
produkter och tjänster på en global marknad.  
I samband med det utvecklar du kunskap inom 
lönsamhetsberäkning och ekonomisk uppfölj-
ning. Du formar även en förståelse för juridikens 
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
•	 Möjlighet att besöka HIM i Schweiz på öppet hus
•	 Möjlighet att ansöka om att få göra  
 APL utomlands

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Hotel Institute Montreux (HIM) besöker oss  
 för workshop inom hospitality
•	 Studiebesök hos lokala företag
•	 Besök på regional UF-mässa
•	 Skarpa elevprojekt med anknytning  
 till hospitality

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

Du greppar begreppet ”hospitality” och förstår 
hur många olika dörrar som öppnas inom den 
här branschen.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Praktiska moment i samarbete med  
 lokala företag
•	 Gästföreläsningar arrangerade av lärare på HIM
•	 Startar UF-företag
•	 Möjlighet till summer camp i Schweiz
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FSFOR

Mål–efter gymnasiet:

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

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Ledarskap och organisation, Praktisk marknadsföring, 

Personlig försäljning, Företagsekonomi, Idrott och hälsa

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Praktisk marknadsföring 2, Entreprenörskap,  

Affärsutveckling och ledarskap, Handel specialisering

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

Detta år fokuserar till stor del på arbetsplats-
förlagt lärande (APL) och möjligheten finns att 
ansöka om att få göra en del av den utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Startar, planerar, driver och avvecklar  
 ett UF-företag
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande) med möjlighet  
 att göra det utomlands
•	 Gymnasiearbete

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Intro till branschkunskap - t.ex. starta en  
 butik, framtiden inom handel
•	 Skapar digitala layouts
•	 Skarpa case
•	 Besöker och får besök av företag 
•	 Marknadsföringsprojekt 

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper 
och du studerar näringslivet närmare för att få en 
tydligare bild av yrkesrollen.

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Övar på försäljning och bemötande
•	 Lär dig om budget
•	 Studerar ergonomi 
•	 Får inblick i hur man driver ett företag 
•	 Möjlighet till APL utomlands

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Servicekunskap, Information och kommunikation,

Branschkunskap, Matematik 1a, Engelska 5

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

•	 Entreprenör
•	 Säljare 
•	 Inköpare  
•	 Butiksledare
•	 Kundtjänstbiträde

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Nacka
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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HVFRS

Mål–efter gymnasiet:

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

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Hår- och makeupstylist 2+3, Personlig försäljning, Idrott 

och hälsa, Svenska 2, Individuellt val (Engelska 6)

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Hår- och makeupstylist 4, Praktisk marknadsföring 1, 

Entreprenörskap, Individuellt val (Svenska 3), Tradition 

och utveckling

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

Detta år fokuserar till stor del på arbetsplats- 
förlagt lärande (APL) och möjligheten finns att 
ansöka om att få göra en del av den utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Fördjupar dig mot vald positionering/  
 yrkesutgång – t.ex. sälj inom skönhetskedja  
 eller kreativt arbete inom bl.a. teater, mode  
 och reklam
•	 Stylist-SM
•	 Gymnasiearbete
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande)
•	 Lär dig om företagande

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Hudanalys och rengöring
•	 Färg- och trendanalys
•	 Skönhetsmakeup
•	 Studerar produkter och bl.a. dess miljöpåverkan
•	 Grundläggande kunskaper och tekniker 

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Studerar konsumenträtt, reklamationer  
 och säljplanering
•	 Fördjupar dina kunskaper inom olika tekniker
•	 Lär dig att skapa och tolka utifrån kundens  
 önskemål

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hantverk introduktion, Material och miljö, Frisör 1, 

Svenska 1, Matematik 1a

Arbete
Vidareutbildning

Eget företag
Alumni

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

•	 Frilansare
•	 Egen företagare
•	 Hårstylist 
•	 Makeupstylist
•	 Kostymör

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Nacka
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 
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SABET

Mål–efter gymnasiet:

Uniform och beteende
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Kriminologi, Psykologi 2a, Engelska 6, Matematik 2b,

Idrott och hälsa, Naturkunskap 1b

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Freds- och konfliktkunskap, Rätten och samhället,

Gymnasiearbete, Ledarskap och organisation, Filosofi

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Psykologi 1, Samhällskunskap 1b, Matematik 1b, Moderna

språk, Historia 1b, Engelska 5

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Vidareutbildning
Alumni

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Lär oss om rätt och straff
•	 Utvecklar en förståelse för krigs- och fredsfrågor
•	 Verklighetsanknutna case
•	 Får insikt i Försvarsmaktens arbete
•	 Gymnasiearbete

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Studerar hjärnans funktion och reaktion
•	 Lär oss om vårt mångkulturella samhälle
•	 Studerar gruppdynamik
•	 Introduktion till uniformsyrken
•	 Minister för en dag

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Introduktion till kriminologi 
•	 Studerar attityder och värderingar
•	 Utforskar hur kroppen fungerar i vila och träning
•	 Möjlighet att läsa psykiatri som individuellt val

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

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

Nacka
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VO

Mål–efter gymnasiet:

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Hälsa och omsorg
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Hälso- 

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

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2,

Gerontologi och geriatrik, Psykiatri 2, Social omsorg 2,

Friskvård och hälsa

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad 1, Anatomi och

fysiologi 1, Anatomi och fysiologi 2, Psykologi

Arbete
Vidareutbildning

Alumni

Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring 
hur du kan ge den bästa vården genom att se 
patienten ur biologiska, psykologiska, sociala, 
existentiella och kulturella aspekter. Du får ökade 
kunskaper i samtalsmetodik i akuta skeden. 
Du får också möjlighet att genomföra din APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) utomlands hos någon 
av våra samarbetspartners.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Fördjupade kunskaper inom LSS
•	 Studiebesök och föreläsningar kopplat till  
 olika hjälpmedel
•	 APL inom vald specialisering, möjlighet att  
 göra det utomlands
•	 Besöker en rehabiliteringsverksamhet

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Besöker Naturhistoriska riksmuseet
•	 Studerar smitta och förebyggande arbete
•	 Övar praktiskt på att t.ex. ta blodtryck
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom   
 äldreomsorgen
•	 Lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Case med patientfall
•	 Studerar och arbetar praktiskt med ergonomi
•	 APL inom LSS
•	 Lär dig om folkhälsa och folkhälsoarbete
•	 Lär dig mer om t.ex. funktionsvariationer  
 och psykiatriska diagnoser
•	 Praktiska övningar, t.ex. förflyttningar

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

•	 Fysioterapeut
•	 Undersköterska
•	 Personlig assistent 
•	 Arbetsterapeut
•	 Sjuksköterska
•	 Barnmorska
•	 Apotekstekniker

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Nacka
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 

 Efter  
utbildningen är  

du undersköterska  
och kan börja jobba 

direkt inom  
vården!
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VO

Mål–efter gymnasiet:

År 1 År 2 År 3
Efter studenten

Personligt Lokalt Globalt

Arbete
Vidareutbildning

Alumni

Räddningsmedicin
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2: 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Hälso-

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

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3: 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2,

Gerontologi och geriatrik, Psykiatri 2, Social omsorg 2,

Räddningsmedicin

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

Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik i akuta 
skeden. Du får också möjlighet att genomföra din 
APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands hos 
någon av våra samarbetspartners.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

•	 Lär dig om yrket inom akutsjukvården
•	 Studiebesök hos ambulans/räddningstjänst
•	 APL inom vald specialisering, möjlighet att göra  
 det utomlands
•	 Individuellt val 

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

•	 Besöker Naturhistoriska riksmuseet
•	 Studerar smitta och förebyggande arbete
•	 Övar praktiskt på att t.ex. ta blodtryck
•	 APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom   
 äldreomsorgen
•	 Verklighetsförankrade case

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

•	 Studerar och arbetar praktiskt med ergonomi
•	 Utvecklar dina kunskaper inom lagar
•	 Case med patientfall 
•	 APL inom LSS
•	 Praktiska övningar, t.ex. förflyttningar
•	 Individuellt val

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1: 

Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad 1, Anatomi och

fysiologi 1, Anatomi och fysiologi 2, Psykologi 1

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

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

För fullständig poängplan, scanna 
QR-koden med din mobilkamera 

eller besök dbgy.se

Nacka
Du kan bli behörig  
för vidare studier! 

 Efter  
utbildningen är  

du undersköterska  
och kan börja jobba 

direkt inom  
vården!
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INTERVJU MED NOREA WIKLUND OCH DIANA  

GOITOM SOM GÅTT SAMHÄLL KRIMINOLOGI  

PÅ DBGY STOCKHOLM 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. 

Samtidigt får vi också undervisning kring vad som krävs för att 

förebygga brottslighet, säger Diana. 

De som går utbildningen har goda förutsättningar att läsa till 

kriminolog på universitetet, men 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. Oavsett vad jag väljer att 

göra tror jag att studierna i kriminologi kommer att 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”

”
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Valet av gymnasium är viktigt. Skolan ska ge dig bästa möjliga förutsättningar för framtiden 

– oavsett om du vill studera vidare eller gå direkt till arbetslivet. Men valet av gymnasium kan 

för många också vara ångestladdat. Karin, som är Studie- och yrkesvägledare på en av våra 

skolor, har därför sammanställt sina bästa tips inför ditt gymnasieval.

PRATA MED SYV 
 

Studie- och yrkesväg-

ledaren på din skola  

hjälper dig med ditt val.  

Är du osäker på vilket 

program du ska välja? 

Vet du inte vilka skolor du  

kan välja mellan? Boka tid 

med SYV, som kan hjälpa  

dig reda ut alla frågor  

kring gymnasievalet.

Tips #1 Tips #3Tips #2 Tips #4

GÅ PÅ ÖPPET HUS 
 

Gå på många öppna

hus för att få en bild

av dina alternativ.  

Skolornas öppet hus är  

bra tillfällen att känna dina 

alternativ på pulsen. Under 

öppet hus f inns elever,  

lärare och rektor på plats  

för att svara på dina frågor 

om skolan.

STÄLL FRÅGOR 
 

Hitta rätt gymnasieskola 

genom att söka svar på 

alla dina frågor.  

Vad ger utbildningen för 

möjligheter? Hur ser en skol-

dag ut? Vilka kurser kommer 

jag läsa? Gör ett medvetet 

val genom att läsa på och 

förbereda frågor till de skolor 

som du är intresserad av.

Sist men inte minst. Glöm inte att

ditt val ska kännas bra i magen! 

Välj ett program som passar just dig. Fundera på: Vilka är dina intressen, favoritämnen och vad är du bra på? 

Diskutera sedan för- och nackdelar med vänner och familj. Trivsel och motivation hänger ihop och det är viktigt att 

man har det bra på sitt gymnasieprogram.

ELEV FÖR EN DAG 
 

Boka besök under en 

skoldag för att lära känna 

en skola på djupet.  

Många skolor erbjuder 

möjligheten att boka tid 

för att vara med under en 

skoldag. Ett perfekt tillfälle 

att uppleva stämningen, 

studiemiljön och under-

visningen på skolan.

Beslutsångest?
KARIN ENGBLOM, SYV, GER SINA BÄSTA TIPS INFÖR GYMNASIEVALET

FÖLJ DITT HJÄRTA

Tips #5

INFÖR GYMNASIEVALET

5 tips
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09.30
ELEVER OCH PERSONAL TAR EMOT DIG I ENTRÉN

------

09.35
RUNDVANDRING I SKOLAN

------

09.50
LEKTIONSBESÖK

------

11.00
VI BJUDER PÅ SKOLLUNCH

------

12.00
LEKTIONSBESÖK

------

13.10
AVSLUTANDE SAMTAL OCH FRÅGESTUND

DET BÄSTA SÄTTET ATT LÄRA KÄNNA VÅRA SKOLOR 

Du vet väl om att du har möjlighet att göra ett skolbesök under en vanlig skoldag 

på alla våra skolor? Att komma och vara elev för en dag är det bästa sättet att 

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

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

du är intresserad av verkligen innebär. 

 
BOKA TID 

För att boka tid för ett skolbesök anmäler du dig via skolans hemsida, så att skolan  

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

 
VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG 

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

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

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

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

Vi ser fram emot att ses!

Elev för en dag 
--------------------

Schemaexempel 
(Tider och upplägg varierar)

På grund av den rådande pandemin kan upplägget för elev för en dag ändras med kort varsel.  

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

STANDARD PÅ ALLA SKOLOR

Vi tror att elever som mår bra också presterar bra 

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

inte minst under tiden på gymnasiet. Resiliens 

genomsyrar allt ni gör. Rektor, lärare, elevhälsa 

och annan personal samarbetar för att rusta dig 

genom hela din utbildning. Du kommer öva på 

olika strategier i olika sammanhang och med olika 

personer. Många av våra elever kan också berätta 

hur Resiliensen hjälpt dem att må bra och tackla 

utmaningar, i livet såväl som i skolan.

 

FÅ VERKTYG ATT UTVECKLAS OCH HÖJ  

DINA STUDIERESULTAT

Resiliens är ett av flera sätt där vi inom Drottning 

Blanka försöker stötta dig under dina år på 

gymnasiet. Målsättningen är att stärka ditt 

välmående, din utveckling och på sikt även dina 

studieresultat. Det är viktigt för oss att det går 

bra för dig! Resiliens är således en investering 

i din framtid där du får praktiska verktyg och 

strategier till att hantera livets alla faser. Du blir 

mer självsäker, stresstålig och trygg. Du som väljer 

Drottning Blanka kan se fram emot en spännande 

resa och en spännande framtid!

Vi vill att du ska må bra och lyckas

Citat från våra elever

”Resiliensprojektet har hjälpt mig  

i vardagen både i och utanför 

skolan. Det har gjort att jag har 

lärt mig hantera svåra situationer,  

att tänka mer på hur jag är mot 

andra och mot mig själv och hur jag 

exempelvis ska vara mer tacksam.”

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

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

”RESILIENS HAR GJORT ATT JAG  

BLIVIT LUGNARE I SITUATIONER SOM 

JAG FÖRUT SÅG SOM KATASTROFALA.”

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

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

USA och England.

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

mig tänka på att man inte alltid behöver anstränga sig för att göra saker 
som att le mot någon eller säga ’hej’. Små handlingar har en stor påverkan.”
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Du som väljer Drottning Blanka blir en del av vår satsning på resiliens – som ska stärka dig 

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



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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1: 

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2: 

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

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3: 

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

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

Personligt Lokalt Globalt

Vill du ha ett internationellt perspektiv  

i din utbildning? När du väljer att gå på en 

DBGY-skola får du unika möjligheter att 

vidga dina vyer. 

Du som läser ett yrkesprogram får möjlighet 

att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) 

utomlands. Läser du ett högskoleförbere-

dande program får du möjlighet att studera/

praktisera utomlands. Vi har kontakter i ex. 

Limerick, Valetta, Milano, Skopje, Cordoba, 

Indien och Sydafrika. Efter tre år hos oss är 

du förberedd för att söka utbildningar och 

arbete utanför Sveriges gränser! 

Nedan kan du läsa om vad som händer 

varje år – utöver vad ditt program erbjuder. 

Du kan också läsa mer om just din skolas 

internationella arbete på dbgy.se.

#dbgyinternationalisering

•	 Ett internationellt kontaktnät 

•	 EU- och FN-kunskap 

•	 Diplom för de internationella projekt  
 du har deltagit i 

•	 Europass-CV 

•	 Ökad motivation för att fortsätta studera/ 
 arbeta utomlands 

•	 Ökad social kompetens och kommunika- 
 tionsförmåga
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Kungsholmen

Nacka

Stockholm Södra

10/11 | kl. 17-19

11/12 | kl. 12-14

18/1 | kl. 17-19

4/5 | kl. 17-19

Warfvinges väg 24, 112 51 Stockholm

08-557 708 50  |  kungsholmen@dbgy.se

9/11 | kl. 17-19

30/11 | kl. 17-19

18/1 | kl. 17-19

3/5 | kl. 17-19

Cylindervägen 4, 131 52 Nacka Strand

076-101 54 93  |  nacka@dbgy.se

24/11 | kl. 17-19

8/12 | kl. 17-19

18/1 | kl. 17-19

27/4 | kl. 17-19

Fyrvaktarkroken 13, 121 32 Enskededalen

08-452 60 10  |  stockholm@dbgy.se

WWW.DB GY. SE

Öppet hus

På grund av den rådande pandemin kan upplägget för öppet hus 

ändras med kort varsel. Vi ber dig därför att alltid dubbelkolla på vår 

hemsida innan du besöker skolan. Där hittar du all aktuell information.


