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Som ny elev får du en mentor som peppar och stöttar dig
i d i n a s tu d i e r. U n d e r å r 1 g e s d u äve n d e ve rk tyg o ch
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engagemanget vi har konkretiseras f ramför allt genom vår särskilda plan för internationalisering. Du får alltså ett internationellt
perspektiv redan f rån år 1. Vårt mål är att du under din studietid ska
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42 – 43
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OM DBGY
NÄRA 30 SKOLOR I SVERIGE
Drottning Blankas Gymnasieskolor ligger utspritt över landet f rån Malmö i söder till
Sundsvall i norr. Alla våra skolor ligger centralt på de orter där vi finns. Hos oss kan du
välja mellan både högskoleförberedande program och yrkesprogram och du kan självklart även bli högskolebehörig, oavsett vilket program du väljer.

DET ÄR VIKTIGT FÖR OSS ATT DET GÅR BRA FÖR DIG!
Vi värnar om relationer och är övertygade om att engagemang är nyckeln till en bättre
värld. Det personliga engagemanget vi har kring din f ramgång och ditt välmående är
viktigast och det visar vi bland annat genom vår unika utbildning i resiliens. Det betyder
att du blir utbildad i att hantera motgångar i vardagen, vilket stärker ditt välbefinnande.
Läs mer om resiliens på sida 48-49.

VÅRA PROFILER – DITT FÄRDIGA GYMNASIEPAKET
Alla våra utbildningar är toppade med spännande prof iler, vilket ger dig möjlighet
att även ta tillvara på ditt intresse under gymnasietiden. Att vi har “prof iler” innebär
att vi har satt samman ett färdigt gymnasiepaket för dig. Du väljer alltid ett nationellt
program och inriktning i första hand men en del av utbildningen är byggd på ett särskilt
område, som till exempel Frisör, Finans eller Kriminologi. Kika på fördjupningskurserna
i poängplanen, så ser du vilka kurser det är som är kopplade till profilen. Med det här
upplägget kan du få en bred utbildning med en intressant twist!

Profilnamnet är det som anges i svart rubriktext, högst upp vid varje utbildning.
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Kungsbacka
”Det är en väldigt mysig

Med utbildning i verkligheten
Välkommen till en kreativ och studieinriktad skola.
Vi f inns nära allt, mitt i centrala Kungsbacka vid
Lindens torg. Skolan har många skarpa samarbeten
med näringslivet, vilket bidrar till bra och unika

stämning och vi har en
Nygatan 17
434 30 Kungsbacka

bra gemenskap.”

utbildningar samtidigt som du ges möjlighet att
bygga ditt kontaktnät för ett f ramtida yrkesliv.
Antal elever: ca 180
www.dbgy.se/kungsbacka
drottningblankakungsbacka
drottningblankakungsbacka

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

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:
0300-56 63 40

kungsbacka@dbgy.se

Göteborg Gårda
Den personliga gymnasieskolan
Vid Svingeln hittar du vår skola i nyrenoverade

”Jag känner att jag har

och fräscha lokaler. Skolan kännetecknas av en
bra stämning och stark gemenskap. Våra skickliga och kunniga lärare skapar engagemang
i undervisningen och skolans alla profiler.

hittat vänner för livet

Anders Personsgatan 18
416 64 Göteborg

under min skolgång.”

Antal elever: ca 550
www.dbgy.se/garda
dbgygarda
dbgygarda
Scanna QR-koden med din mobilkamera
och gör en intresseanmälan så får du mer
information om vad som händer hos oss!

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:
031-301 28 04

Göteborg Centrum
Nå dina mål hos Drottning Blanka i Göteborg
Vår charmiga gymnasieskola ligger mitt i centrala
Göteborg, endast ett stenkast från Nordstan och
Centralstationen. En till synes stor skola där det
personliga mötet är påfallande nära och en viktig
del i vårt arbete för att du som elev ska få möjlighet
att växa, utveckla förmågor och intressen. Här erbjuds du stimulerande och kreativa program men
också personlig utveckling under din gymnasietid.

”Gemenskapen mellan
alla elever och lärare är
Postgatan 15
411 13 Göteborg

det bästa med DBGY.”

Antal elever: ca 550
www.dbgy.se/goteborg
drottningblankagoteborg
drottningblankagoteborg
6

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

VILL DU VARA ELEV FÖR EN DAG? KONTAKTA OSS:
031-333 54 30

goteborg@dbgy.se

garda@dbgy.se

O
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E
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Business and Hospitality Management

Kungsbacka
I samarbete med:

EKONOMIPROGRAMMET – EKONOMI

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika

I nästa steg utvecklas dina kunskaper såväl på

Under det sista året stärks dina kompetenser

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

sätt och vi utgår f rån dina erfarenheter när du

skolan som ute på olika arbetsplatser. Efter det

inom business och hospitality och du blir rustad

LÄSA VIDARE TILL EX.:

får en introduktion till ekonomiska begrepp ex:

andra året är du redo för nästa kliv – att starta

inför livet efter gymnasiet.

redovisning, kalkylering och marknadsföring.

eget företag!

• Affärsutvecklare

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

Du greppar begreppet ”hospitality” och förstår

produkter och tjänster på en global marknad.

finns och deras roll i samhället samt grunderna

hur många olika dörrar som öppnas inom den

I samband med det utvecklar du kunskap inom

i företagsekonomi.

här branschen.

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Hotel Institute Montreux (HIM) besöker oss

• Praktiska moment i samarbete med

för workshop inom hospitality

lokala företag

• Studiebesök hos lokala företag

• Gästföreläsningar arrangerade av lärare på HIM

• Besök på regional UF-mässa

• Startar UF-företag

• Skarpa elevprojekt med anknytning

• Möjlighet till summer camp i Schweiz

till hospitality

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

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

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

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

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Företagsekonomi 1, Moderna språk steg 1 eller 3,

Matematik 2, Företagsekonomi 2, Besöksnäringen

Entreprenörskap och företagande, Redovisning 2,

Matematik 1b, Svenska 1, Engelska 5

• Hotel manager

betydelse för privatlivet och affärsvärlden.

APL utomlands

Reseproduktion och försäljning, Engelska 7, Etnicitet
och kulturmöten
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Efter studenten
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(kan ske i samarbete med SEG)

Internationell arbetsmarknad
Alumni
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Kungsbacka

Frisör

HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Fr.o.m. HT 2023
får du grundläggande
högskolebehörighet
inom alla yrkesprogram

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Du introduceras till grunderna i f risering likväl

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om frisör-

Nu stärks dina kompetenser inom trender och

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

som klipp- och färgtekniker.

hantverkets tekniker.

trendutveckling, ideal nu och då samt vad som

LÄSA VIDARE TILL EX.:

påverkar och förändrar vår syn kring det.

• Frisör

Vi fokuserar även på service – vad är viktigt för

Du får inblick i stylistbranschen tack vare våra

dig när det kommer till service? Och vad kan

samarbeten med externa företag.

vara viktigt för andra individer, med hänsyn till
kundens förutsättningar, behov och önskemål?
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

Under år 3 får du komma ut i branschen genom
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Många av våra

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

elever genomför den på den internationella

• Hårfärgning, olika tekniker & färgmaterial

marknaden.

• Klipp- och stylingteknik

• Stylingtekniker på olika typer av hår

• Kundsalong i skolans frisörsalong

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Håruppsättning

• UF-företag

• APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en 		

• Klippning - grundläggande

• Blankas Shownight - visning inför publik

• Kundservice & bemötande

• Samarbete med företag inom frisörbranschen

• Frisörens arbetsmiljö

• Tävla i frisörmoment

• Träna moment på riktiga modeller

frisörsalong 3 dagar/vecka
• Träning på alla vanligt förekommande moment
inom frisöryrket

• Egen företagare
• Hårstylist

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

t. ex. extensions och brud
• Tävla i frisörmoment

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Hantverk introduktion, Frisör 1, Material och miljö,

Frisör 2, Frisör 3, Entreprenörskap, Samhällskunskap

Frisör 4, Frisör 5, Gymnasiearbete, Tradition och

Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1a, Idrott och hälsa 1

• Frilansare

• Möjlighet att läsa fördjupande frisörkurser,

• Tävla i frisörmoment

utveckling, Religionskunskap 1. Möjlighet att läsa
fördjupande frisörkurser
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Kungsbacka

Hår- och makeupstylist

HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Fr.o.m. HT 2023
får du grundläggande
högskolebehörighet
inom alla yrkesprogram

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du introduceras till grunderna i makeup-artisteri

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hant-

Nu stärks dina kompetenser inom trender och

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

såsom färg och formlära samt olika tekniker inom

verkets tekniker, produkter och verktyg för styling

trendutveckling, ideal nu och då samt vad som

LÄSA VIDARE TILL EX.:

skönhetsmakeup och hårstyling.

inom TV, film, reklam, foto och teater.

påverkar och förändrar vår syn kring det.

• Frilansare

Vi studerar kosmetik – vilka produkter är kosme-

Nu får du även ge dig ut i branschen till lokala

Under år 3 får du komma ut i branschen genom

tiska, hur påverkar de människa och miljö vid

arbetsplatser där du utvecklar en hög servicenivå

arbetsplatsförlagt lärande (APL). Många av våra

tillverkning och användning samt vilken funktion

och god försäljningstaktik.

elever genomför den på den internationella

har de?

marknaden.

• Egen företagare
• Hårstylist
• Makeupstylist
• Kostymör

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

• Stylist-SM

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Grunderna i makeup, hår, nagel och hudvård

• Show night – en riktig visning

• Möjlighet att göra APL (arbetsplatsförlagt

• Plockning/färgning av fransar och bryn

• Skarpa upppdrag, t ex TV, Film- och 		

• Dags- och kvällsmakeup

reklamproduktion

• Fantasy/Halloweenmakeup

• Karaktärsmakeup/teater/specialeffekter

t.ex bli diplomerad i gelnaglar eller som

• Brud/Bal

• Catwalk

personal shopper

• Uppdrag med externa företag, t. ex. 		

• Årtalsstyling utifrån olika epoker

barnsminkningar

12

lärande) utomlands
• Möjlighet till fördjupande kurser för att

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

• Skarpa uppdrag
• Kundbemötande

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Hantverk introduktion, Frisör 1, Material och miljö,

Hår- och makeupstylist 2, Hår- och makeupstylist 3,

Hår- och makeupstylist 4, Gymnasiearbete, Tradition

Svenska 1, Engelska 5

Entreprenörskap, Service och bemötande

och utveckling, Specialiseringskurser

mnasiet:
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Arbete
Vidareutbildning
Eget företag
Alumni
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Kungsbacka

Kriminologi

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om

Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

begrepp, kriminologi och rättspsykologi.

beteende i relation till vår lokalt samhälleliga

och vi studerar även freds- och konfliktkunskap.

LÄSA VIDARE TILL EX.:

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

tänka och resonera kring teorier till olika brott

Du bygger en förståelse för de globalt sam-

du själv besitter och du utvecklar din förståelse

och rättspsykologiska förklaringar.

hälleliga och psykologiska aspekterna av makt

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

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

sker i samhället.

seriemördare?
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:
• Får en grund i lag och rätt, hur lagstiftning
går till och lagar genom historien

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:
• Lär oss om orsaker till brottslighet

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

• Studerar hur vi på enskild nivå och på 		
samhällsnivå kan förebygga brott

• Lär oss om mediebevakning

• Fördjupar oss inom psykologin

• Studiebesök och gästföreläsare

• Besöker rättegångar

• Studiebesök och gästföreläsare med koppling

• Får en introduktion till juridikämnen

• Lär oss om det mänskliga psyket

14

Efter studenten

till rättssystemet

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

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Psykologi 1, Moderna språk steg 1 eller 3, Matematik 1b,

Psykologi 2a, Kommunikation, Humanistisk och

Rätten och samhället, Humanistisk och samhälls-

Svenska 1, Engelska 5

samhällsvetenskaplig specialisering – kriminologi 1,

vetenskaplig specialisering – kriminologi 2, Sociologi,

Moderna språk steg 2 eller 4, Engelska 6

Ledarskap och organisation, Filosofi 1

mnasiet:
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M
Högre utbildning
Alumni
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Göteborg
Centrum

Juridik

EKONOMIPROGRAMMET – JURIDIK

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du introduceras nu till betydelsen av lagar och

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hur

Under det sista året stärks dina ekonomiska och

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

regler i ett demokratiskt samhälle.

lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Varför är

juridiska kompetenser och du blir rustad inför

LÄSA VIDARE TILL EX.:

det viktigt att veta hur människor tänker, känner

livet efter gymnasiet.

• Ekonom

Du lär dig också vilka olika typer av företag som

och handlar, i relation till juridik?

f inns och om deras roll i samhället. Vi har alla

Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av inter-

kommit i kontakt med företag på olika sätt och

Du får göra studiebesök hos lokala rättsinstanser

nationell rätt och du blir förberedd på att arbeta

vi utgår f rån dina erfarenheter.

och dyka ner i verkliga fall.

i en internationell kontext.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Studiebesök hos domstolar

• Minglar med politiska ungdomspartier

• Driver UF-företag

• Bjuder in Ung Privatekonomi som föreläser

• Studiebesök

• Bjuder in personer från näringslivet som berättar

• Lyssnar till föreläsningar med personer från

om sina yrken kopplat till ekonomi och juridik

näringslivet

• Studiebesök hos domstolar

• Jurist
• Advokat
• Åklagare
• Utredare
• Polis

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

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Företagsekonomi 1, Privatjuridik, Samhällskunskap,

Företagsekonomi 2, Samhällskunskap, Psykologi,

Rätten och samhället, Affärsjuridik, Filosofi, Ledarskap

Naturkunskap

Kriminologi

och organisation

mnasiet:
y
g
r
e
t
f
e
–
l
å
M
Högre utbildning
Alumni
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L
I
ESB

Göteborg
Centrum

Design och inredning

ESTETISKA PROGRAMMET – BILD OCH FORMGIVNING

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

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

Under det sista året stärks dina kompetenser

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

människans sinnen och som start introduceras

om formgivning och konstens påverkan ur ett

LÄSA VIDARE TILL EX.:

du till hur en konstnärlig och kreativ process kan

för att skapa, uppleva och tolka konst och kultur.

globalt och historiskt perspektiv, kopplat till

• Designer

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av

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

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

upphovsrätt i kulturutövande och i kommuni-

Du provar på att skapa i olika material med hjälp

träffa en lokalt förankrad kulturpersonlighet.

kation med publik. Du förbereds också på och

av olika tekniker och får applicera din personliga

Du får också lära dig att hantera olika digitala

utvecklar kunskaper i entreprenörskap

och unika kreativitet.

verktyg.

och företagande.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Grundläggande inredningstekniker

• Designklassiker

• Materiallära

(moodboard, planritning, modellbygge,

• Skalteknik och produktutveckling

• Slutkollektion (projektarbete med eget val av tema

kundanalys, rumsuppfattning)

• Modellbygge

till valfria produkter i en inredningskollektion)

• Perspektivteckning

• Projektarbete

• Arkitekturhistoria

• Designhistoria

• CAD (Google SketchUp; 3d-modellering i datorn)

• Inredning för offentlig miljö samt

• Designprocessen

• Grafisk design

• Hållbar design

• Olika studiebesök

• Olika studiebesök

18

Efter studenten

• Formgivare
• Arkitekt
• Konstnär

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

utemiljö/park/torg
• Stadsplanering
• Olika studiebesök

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Bild och form 1b, Formgivning 1, Design 1

Bild, Konstarterna och samhället, Designmodeller, Form

Estetisk kommunikation, Bildteori, Design 2, Arkitektur

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

19

L
I
ESB

Göteborg
Centrum

Modedesign

ESTETISKA PROGRAMMET – BILD OCH FORMGIVNING

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kun-

Under det sista året stärks dina kompetenser om

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

människans sinnen. Som start introduceras du till

skaper om olika tekniker och sätt att uttrycka

formgivning. Du lär dig om konstens påverkan ur

LÄSA VIDARE TILL EX.:

hur en konstnärlig och kreativ process kan se ut –

sig på för att skapa, uppleva och tolka konst

ett globalt och historiskt perspektiv, kopplat till

f rån första idéskiss till färdig produkt.

och kultur.

juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och

• Designer

upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikaDu provar på att skapa i olika material med hjälp

Du genomför spännande studiebesök och får

tion med publik.

av olika tekniker och får applicera din personliga

träffa en lokalt förankrad kulturpersonlighet.

och unika kreativitet.

Du får också lära dig att hantera olika digitala

Du förbereds också på och utvecklar kunskaper

verktyg.

i entreprenörskap och företagande.

• Modeteckning

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Skapar kollektioner

• Ämnesöverskridande större designprojekt

• Driver ett större modedesignprojekt 		

• Studerar dräkthistoria, trender, hållbart

• Skapar kollektioner

• Formgivare
• Konstnär

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

mode och sömnadstekniker

• Studerar varumärke, trycksaker, prototyper

(slutkollektion)
• Catwalk

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

och klädesplagg
• Vårsalong med modevisning och utställning

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Bild och form, Design 1, Formgivning 1, Fackteckning

Bild, Form, Konstarterna och samhället, Formgivning 2,

Bildteori, Mönsterkonstruktion, Estetisk kommunikation

Entreprenörskap och designmodeller

20

mnasiet:
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Högre utbildning
Alumni
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S
R
F
V
H

Göteborg
Centrum

Hår- och makeupstylist

HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Fr.o.m. HT 2023
får du grundläggande
högskolebehörighet
inom alla yrkesprogram

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du introduceras till grunderna i makeup-artisteri

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hant-

Nu stärks dina kompetenser inom trender och

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

såsom färg och formlära samt olika tekniker inom

verkets tekniker, produkter och verktyg för styling

trendutveckling, ideal nu och då samt vad som

LÄSA VIDARE TILL EX.:

skönhetsmakeup och hårstyling.

inom TV, film, reklam, foto och teater.

påverkar och förändrar vår syn kring det.

• Frilansare

Vi studerar kosmetik – vilka produkter är kosme-

Nu får du även ge dig ut i branschen till lokala

Även under detta år genomför du APL och

tiska, hur påverkar de människa och miljö vid

arbetsplatser där du utvecklar en hög servicenivå

många av våra elever genomför den på den

tillverkning och användning samt vilken funktion

och god försäljningstaktik.

internationella marknaden.

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

• Bröllopsmakeup och håruppsättningar

• Projektarbete, exempel: modevisning, 		

• Skönhets- och makeuptekniker

• Starta UF-företag

• Studiebesök och samarbete med olika företag

• APL (arbetsplatsförlagt lärande) med fokus

• Produkt- och verktygskunskap
• Introduktion till APL (arbetsplatsförlagt lärande)

på kundrelationer
• Nagelutbildning med möjlighet till certifiering

• Egen företagare
• Hårstylist
• Makeupstylist
• Kostymör

vernissage, fotobok
• Individuella val, exempel: extensions, airbrush,
personal shopper
• APL (arbetsplatsförlagt lärande)

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

• Möjlighet att göra APL utomlands

22

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Frisör 1, Material och miljö, Hantverksteknik introduktion,

Service och Bemötande, Hår- och makeupstylist 2,

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

Svenska 1, Engelska 5

Entreprenörskap, Tradition och utveckling, Personlig

Hantverksteknik 4s, Hantverksteknik 5s, Historia 1a1,

försäljning

Samhällskunskap 1a, Religion 1

mnasiet:
y
g
r
e
t
f
e
–
l
å
M
Arbete
Vidareutbildning
Eget företag
Alumni
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T
E
B
A
S

Göteborg
Centrum

Beteendevetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga
		
begrepp och utvecklar förståelse för hur sam-

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om

Nu får du fördjupa dig inom lag och rätt samt
		
freds- och konfliktkunskap. Vi arbetar med såväl

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

beteende i relation till vår samhälleliga kontext,

hället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

språk och kommunikation och du lär dig tänka

globalt samhälleliga som psykologiska aspekter.

• Alla yrken inom försvarsmakten

och resonera kring mänskliga beteenden.
Du lär dig hur man kan använda psykologi i var-

Målet är att vi även skall kunna erbjuda dig som

dagen och formar en djupare uppfattning om

Hur kan ex. makt påverka samhället utifrån

vikten av samarbete och grupprocesser inom

ekonomiska, sociala och politiska aspekter?

yrkesområdet.

Och vad spelar historian för roll idag och för

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

framtiden?

• Tränas i att praktiskt arbeta i olika grupper

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:
• Tydliggör och använder oss av vetenskapliga
teorier och metoder
• Arbetar praktiskt i alla ämnen med att skapa
ett källkritiskt förhållningssätt

önskar en global och internationell erfarenhet.

och sammanhang

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Genomför och dokumenterar egna experiment

• Övar oss i att förstå ekonomipolitiska 		

• Lär oss se de idémässiga grunderna till det

händelseförlopp

mänskliga samhället

• Fördjupar oss i specifika historiska händelser

LÄSA VIDARE TILL EX.:
• Biståndsarbetare
• Officer
• Väktare
• Tulltjänsteman
• Brandman
• Volontär
• Polis
För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

• Utforskar makt, social status och ekonomiska
fördelar

24

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Psykologi 1, Människors miljöer, Engelska 5, Matematik 1,

Psykologi 2a, Sociologi, Kommunikation, Historia 1b,

Psykologi 2b, Pedagogiskt ledarskap, Ledarskap och

Naturkunskap 1b

Samhällskunskap 2a

organisation, Filosofi 2, Religionskunskap 1

mnasiet:
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å
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Högre utbildning
Alumni
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T
E
B
A
S

Göteborg
Gårda

Kriminologi

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga

Du fördjupar dig nu inom kriminologiska

Under ditt sista år fördjupas dina kunskaper inom

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

begrepp och kriminologi. Du studerar teorier och

teorier och metoder. Vi diskuterar hur de sociala

kriminologi och du förbereds för vidare studier

LÄSA VIDARE TILL EX.:

förklaringar till olika typer av brott och vad som

strukturerna på anstalter påverkar möjligheten

inom beteendevetenskap, juridik och kriminologi.

gör att vissa människor begår brott: Varför blir

till återanpassning i samhället.

• Kriminolog

vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

Du skriver ditt gymnasiearbete där du använder

Vi diskuterar också polisens, kriminalvårdens och

Vi tittar även på gängkriminalitetens, narkotikans

dina fördjupade kunskaper inom teori och metod.

domstolarnas funktion i samhället och du får

och ungdomsbrottens orsak och verkan för sam-

Du lär dig mer om det senaste inom kriminolo-

möta föreläsare från polisen och kriminalvården.

hälle och individ. Hur kan vi som samhälle agera

gisk forskning ur ett globalt perspektiv genom

Du utvecklar din förståelse för dina såväl som

för att minska kriminalitet?

våra internationella samarbeten.

• Civilutredare
• Beteendevetare
• Jurist
• Socionom
• Polis

andras drivkrafter och beteenden.
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

• Studerar organiserad brottslighet

• Massmedia och brott

• Gärningsmannaprofilering

• Rättskedjan

• Modern kriminologi

• Gängkriminalitet och ungdomsbrottslighet

• Rättegångsobservation

• Polisiära arbetsmetoder

• Kriminologiska teorier och begrepp

• Studiebesök på rättspsykiatrin och lokala

• Fördjupning i ett självvalt område inom

• Analys av DNA
• Diskussion av samhällsfrågor

rättsinstanser
• Utredande text

• Skönlitteratur kopplat till verkliga fall

26

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

kriminologi
• Vetenskaplig studie
• Möjlighet till skolresa utomlands

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Sociologi, Rätten och samhället, Psykologi 2a, Svenska 2

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

– kriminologi 1, Psykologi 1, Samhällskunskap 1b,

– kriminologi 2, Gymnasiearbete, Ledarskap och

Naturkunskap 1b, Svenska 1

organisation, Filosofi, Svenska 3

mnasiet:
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Alumni
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O
K
E
EK

Business and Hospitality Management

Göteborg
Gårda

I samarbete med:

EKONOMIPROGRAMMET – EKONOMI

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika

I nästa steg utvecklas dina kunskaper såväl på

Under det sista året stärks dina kompetenser

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

sätt och vi utgår f rån dina erfarenheter när du

skolan som ute på olika arbetsplatser. Efter det

inom business och hospitality och du blir rustad

LÄSA VIDARE TILL EX.:

får en introduktion till ekonomiska begrepp ex:

andra året är du redo för nästa kliv – att starta

inför livet efter gymnasiet.

redovisning, kalkylering och marknadsföring.

eget företag!

• Affärsutvecklare

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

Du greppar begreppet ”hospitality” och förstår

produkter och tjänster på en global marknad.

finns och deras roll i samhället samt grunderna

hur många olika dörrar som öppnas inom den

I samband med det utvecklar du kunskap inom

i företagsekonomi.

här branschen.

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Hotel Institute Montreux (HIM) besöker oss

• Praktiska moment i samarbete med

för workshop inom hospitality

lokala företag

• Studiebesök hos lokala företag

• Gästföreläsningar arrangerade av lärare på HIM

• Besök på regional UF-mässa

• Startar UF-företag

• Skarpa elevprojekt med anknytning

• Möjlighet till summer camp i Schweiz

till hospitality

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

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

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

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

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Matematik 1b, Moderna språk, Samhällskunskap 1

Matematik 2, Företagsekonomi 2, Besöksnäringen

Entreprenörskap och företagande, Reseproduktion och

Privatjuridik, Företagsekonomi 1

• Hotel manager

försäljning, Matematik 3, Engelska 7, Redovisning 2

mnasiet:
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Högre utbildning

(kan ske i samarbete med SEG)

Internationell arbetsmarknad
Alumni
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I
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F
BF

Göteborg
Gårda

Träning och ledarskap

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET – FRITID OCH HÄLSA

Fr.o.m. HT 2023
får du grundläggande
högskolebehörighet
inom alla yrkesprogram

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Under ditt första år introduceras du till arbetet med

Upplevelsebaserad undervisning är i fokus, där

Nu fördjupas dina kunskaper inom f ritid och

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

människor ur ett f ritids- och hälsoperspektiv. Vi

du får testa på aktiviteter/idrotter som exempel-

hälsa. Du får en värdefull inblick i din framtida

LÄSA VIDARE TILL EX.:

tar avstamp i och utvecklar din förmåga att skapa

vis padel och friluftsliv. Du ges stort utrymme att

yrkesbransch och lär dig om idrottsrörelsens

optimala förutsättningar för alla människors del-

utvecklas i din roll som ledare och instruktör och

betydelse och påverkan på samhället. Nu gör du

• Personlig tränare

aktighet och lärande.

du får nu göra dina första APL-perioder, exempel-

ytterligare APL, vilken delvis kan ske utomlands.

vis på ett gym eller som idrott och hälsa-lärare.

Genom fortsatt upplevelsebaserad undervisning

Vi belyser hälsobegreppet och du lär dig grunder

I nästa steg utvecklas även dina kunskaper inom

skapar du dig en bra erfarenhet och bredd för att

både inom träning och kost.

exempelvis träningslära, kost och idrottsmassage.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Aktiviteter utanför skolan

• Upplevelsebaserad undervisning

• Fokus på hälsobegreppet

• Studerar fysiologi och anatomi i vårt metodrum

• Testa på massage

• Ledarskapsutveckling

• Stresshantering

• Diplomering klassisk massage

• Lärandets grunder

• Utbildning till gruppträningsinstruktör
• APL (arbetsplatsförlagt lärande)

efter examen kunna arbeta med människor inom
fritid, friskvård och hälsa.
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:
• Upplevelsebaserad undervisning och friluftsliv
• Möjlighet till certifiering Personlig tränare
• Diplomering Idrottsmassör
• Klassresa utomlands

• Fritidsledare
• Förskollärare
• Elevassistent
• Fysioterapeut
• Massör
• Idrottslärare
• Kiropraktor
För fullständig poängplan, scanna
QR-koden med din mobilkamera
eller besök dbgy.se

• APL (arbetsplatsförlagt lärande)
• Studiebesök och föreläsare från branschen
• Rollen som egenföretagare

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Lärande och utveckling, Hälsopedagogik,

Träningslära 1, Kost och hälsa, Idrott och hälsa 2,

Träningslära 2, Fritids- och f riskvårdsverksamheter,

Samhällskunskap

Massage 1, Pedagogiskt Ledarskap

Fritids- och idrottskunskap, Massage 2, Kommunikation,
Gymnasiearbete
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Efter studenten
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R
O
F
S
F

Göteborg
Gårda

Försäljning och service

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET

(f.d. Handels- och administrationsprogrammet)

Fr.o.m. HT 2023
får du grundläggande
högskolebehörighet
inom alla yrkesprogram

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Du introduceras till begreppen entreprenörskap,

I nästa steg utvecklas dina handelskunskaper

Nu stärks dina kompetenser kring vikten av inter-

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

service, bemötande och kommunikation. Hur vill

såväl på skolan som ute på olika lokala arbets-

nationell handel för samhället och hur du kan

LÄSA VIDARE TILL EX.:

du bli bemött i en köpsituation?

platser.

agera för att nå ut på den globala marknaden,

• Entreprenör

kanske med ett eget företag.
Vi tittar också på trender och utmaningar, sådant

Du får öva på att utföra arbetsuppgifter inom

som du ska vara med och forma i framtiden! Nu

yrkesområden som försäljning, inköp och varu-

Även detta år får du möjlighet till arbetsplats-

förstår du hur modern handel fungerar och vilka

flöden, kommunikation och marknadsföring,

förlagt lärande (APL) och många av våra elever

yrken och arbetsuppgifter som finns.

kundservice samt affärsutveckling.

genomför den utomlands hos någon av våra
samarbetspartners!

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Marknadens grunder

• Hållbart företagande och handel

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Handelns historia

• Näthandel

• Import och export

• Entreprenörskap

• Marknadsföring

• Starta och driva eget företag

• Studiebesök hos Ung Företagsamhet

• Starta eget

• Hur arbetar en företagssäljare?

• Praktisk erfarenhet av branschen 		

• Projektarbete

• Ung Företagsamhet

• Studiebesök

• APL inom branschen (arbetsplatsförlagt lärande)

(arbetsplatsförlagt lärande)

• APL inom branschen (arbetsplatsförlagt lärande)

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Branschkunskap inom handel och administration,

Praktisk marknadsföring 1, Inköp, Företagsekonomi,

Affärsutveckling och ledarskap, Praktisk marknads-

Entreprenörskap, Information och kommunikation,

Entreprenörskap och företagande

föring 2, Personlig försäljning 2, Evenemang, Handel

Servicekunskap
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Efter studenten

specialisering

• Säljare
• Inköpare
• Butiksledare
• Kundtjänstbiträde
• Kassabiträde

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

Frisör

HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Fr.o.m. HT 2023
får du grundläggande
högskolebehörighet
inom alla yrkesprogram

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du introduceras till grunderna i f risering likväl

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om frisör-

Nu stärks dina kompetenser inom trender och

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

som klipp- och färgtekniker.

hantverkets tekniker.

trendutveckling, ideal nu och då samt vad som

LÄSA VIDARE TILL EX.:

påverkar och förändrar vår syn kring det.

• Frisör

Vi fokuserar även på service – vad är viktigt för

Genom samarbete mellan skolan och närings-

dig när det kommer till service? Och vad kan

livet skapar vi en god grund för ett arbete som

Även under detta år genomför du APL och

vara viktigt för andra individer, med hänsyn till

motsvarar yrkets krav. Nu får du även ge dig

många av våra elever genomför den på den

kundens förutsättningar, behov och önskemål?

ut i branschen till lokala arbetsplatser där du

internationella marknaden.

• Frilansare
• Egen företagare
• Hårstylist

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Grundläggande tekniker i hårdesign

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Avancerade tekniker i hårdesign

• Detalj- och festteknik

• Hårdesign mot TV/foto/fashion

• Personal branding

• Designprocess

• Hårdesign genom historien

• Startar eget

• Klipptekniker

• Kundfokus i kundmottagning

• Fantasi – avantgarde – show

• Brud

• Event

• Tävling (SM)

• Studiebesök och föreläsningar inom branschen

• Kundkvällar

• Kundmottagning

• Kreativt skapande

• APL (arbetsplatsförlagt lärande)

• APL (arbetsplatsförlagt lärande)
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EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Hantverk introduktion, Frisör 1, Material och miljö,

Frisör 2 och 3, Tradition och utveckling, Personlig

Frisör 4 och 5, Specialisering tävling och trend,

Samhällskunskap

försäljning, Service och bemötande

Entreprenörskap, Gymnasiearbete

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

Hår- och makeupstylist

HANTVERKSPROGRAMMET – FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Fr.o.m. HT 2023
får du grundläggande
högskolebehörighet
inom alla yrkesprogram

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Du introduceras till grunderna i makeup-artisteri

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hant-

Nu stärks dina kompetenser inom trender och

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

såsom färg- och formlära samt olika tekniker

verkets tekniker, produkter och verktyg för styling

trendutveckling, ideal då och nu samt vad som

LÄSA VIDARE TILL EX.:

inom makeup och hårstyling.

inom TV, film, reklam, foto och teater.

påverkar och förändrar vår syn kring det.

• Frilansare

Vi studerar kosmetik – vilka produkter är kosme-

Nu får du även ge dig ut i branschen till lokala

Även under detta år genomför du APL och

tiska, hur påverkar de människa och miljö vid

arbetsplatser där du utvecklar en hög servicenivå

många av våra elever genomför den på den

tillverkning och användning samt vilken funktion

och god försäljningstaktik.

internationella marknaden.

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

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

• Makeup och hårdesign genom historien

• Avancerade tekniker i dekoration, makeup

• Grundläggande design och projekttekniker

• Kundfokus

• Grundläggande hudvård, teatermakeup

• Event

• Specialtekniker

• Modevisning och mode

• Fantasi – Avantgarde – Show

• Detalj- och festteknik

• Kundkvällar och VIP-kvällar

• Personal branding

• Testa på kundmottagning

• Service och bemötande

• Startar UF-företag

• APL (arbetsplatsförlagt lärande)

• Kundmottagning

och karaktärsskapande

• Egen företagare
• Hårstylist
• Makeupstylist
• Maskör

och hårdesign

• APL (arbetsplatsförlagt lärande)

36

Efter studenten

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Hantverk introduktion, Frisör 1, Material och miljö,

Hår- och makeupstylist 2, Tradition och utveckling,

Hår- och makeupstylist 3 och 4, Specialisering film och

Samhällskunskap

Personlig försäljning, Service och bemötande

serier, Entreprenörskap

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

Hotell och turism

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Fr.o.m. HT 2023
får du grundläggande
högskolebehörighet
inom alla yrkesprogram

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Efter studenten

Du introduceras till vad service och bemötande

I nästa steg utvecklas dina kunskaper inom

Under det sista året stärks dina kompetenser

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER

inom hotell- och turistnäringen innebär. Hur vill

service och hur man bemöter olika individer

kring att kunna guida och ge information till en

LÄSA VIDARE TILL EX.:

du själv bli bemött när du till exempel bor på

på ett anpassat sätt.

grupp, att organisera och genomföra aktiviteter

• Eventansvarig

hotell?

samt att kunna använda en mer avancerad
Du får nu träffa representanter från näringslivet

planeringsmetod för uppdragen.

Du får vara med och hjälpa till vid möten som

och även ge dig ut i branschen för att använda

sker på skolan, i samarbete med elever f rån år

dina färdigheter på lokala arbetsplatser inom

Även under detta år genomför du APL och

2 och 3. Att kunna planera är en viktig förmåga

turistnäringen!

många av våra elever genomför den på den

inom hotell- och turistnäringen och du startar
med att planera dina studier!
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:
• Grunder inom evenemang och turism
• Planering och genomförande av evenemang
• Studiebesök inom event och upplevelser

• Festivalarrangör
• Turistguide
• Konferensvärd

internationella marknaden.
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:
• Ledarskap, ansvar och samarbete

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Kundbemötande i fokus

• Arrangera evenemang

• APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom

• Studier kring globala branschgemensamma mål

hotell och turism
• APL inom event och upplevelser

• Workshops i att starta eget företag

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

• APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom
hotell och turism
• APL utomlands

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Svenska 1, Engelska 5, Samhällskunskap 1a1,

Resmål och resvägar

Hållbar turism, Entreprenörskap

Besöksnäringen, Service och bemötande 1, Logi,
Konferens och evenemang
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VO

Göteborg
Gårda

Räddningsmedicin
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

högskolebehörighet
inom alla yrkesprogram

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Globalt

Du får kunskaper i omvårdnadsteknik och hur
man bemöter människor i alla åldrar och i olika

I nästa steg fördjupar du dina kunskaper i anatomi
		
och funktionsförmåga. Du lär dig om de lagar och

behandlings- och vårdsituationer. Du lär dig också

regler som styr vården och socialtjänsten och hur

grundligt om hygien och hälsa och får en förståelse

man dokumenterar och rapporterar på ett korrekt

för hur viktig du som vårdare kan vara för en indi-

sätt. Du fördjupar dig också i olika läkemedel och

vid, sett både till fysiska och psykologiska faktorer.

deras biverkningar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

• Det professionella förhållningssättet
• Vård vid livets slut
• Praktiska övningar med tekniska hjälpmedel
i vårt metodrum
• APL (arbetsplatsförlagt lärande)

• Gemensamma aktiviteter med fokus

• Inom utbildningen kan du även välja

• Rehabilitering och habilitering

på krissituationer

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 möjligheter att kunna
kommunicera och arbeta i andra länder.
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• APL (arbetsplatsförlagt lärande)

• Första hjälpen vid olycksfall och akut 		
insjuknande
• Studiebesök med praktiska uppgifter hos
aktörer inom räddningstjänst
• Etik i teori och praktik
• Examensarbete
• Praktiska övningar med tekniska hjälpmedel
i vårt metodrum
• APL (arbetsplatsförlagt lärande)

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad, Social omsorg,

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

Vård och omsorg specialisering, Akutsjukvård,

Psykologi, Samhällskunskap 1a, Svenska 1

Funktionsförmåga, Psykiatri 1

Räddningsmedicin, Psykiatri, Naturkunskap, Religion

till kurser för att få särskild behörighet till
exempelvis sjuksköterskeprogrammet

• Föreläsningar
• Studiebesök med praktiska uppgifter hos
aktörer inom ambulanssjukvård
• Livräddning och HLR
• Praktiska övningar med tekniska hjälpmedel
i vårt metodrum
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Fr.o.m. HT 2023
får du grundläggande

Efter studenten

I FRAMTIDEN KAN DU JOBBA SOM ELLER
LÄSA VIDARE TILL EX.:
• Ambulansförare
• Undersköterska
• Personlig assistent
• Mentalskötare
• Brandman
• Studier till sjuksköterska,

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

arbetsterapeut, m.m.

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

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

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

Elevintervju
AMANDA STRAND

Berätta, hur kom det sig att du valde just den här utbildningen?
– Från början valde jag ett annat program på en annan skola, eftersom
mina kompisar gick där. Men jag ville egentligen gå på Drottning Blanka
från början, så efter ett tag kände jag att jag valt fel och bytte hit.
Hur kändes det att byta skola och komma in i en helt ny klass?
– Det var lite pirrigt att komma in som helt ny elev när de andra i klassen

#1
MITT BÄSTA TIPS
TILL EN NIA

redan hade lärt känna varandra, men det var samtidigt kul och jag kom

Gör inte ditt gymnasieval utifrån

snabbt in i klassen.

vad dina kompisar väljer. Utgå
istället från dig själv och vad du

Hur var det att vara elev på Drottning Blankas Gymnasieskola?

är intresserad av.

– Jag minns att det var en väldigt mysig stämning och vi hade en bra
gemenskap – man kommer varandra väldigt nära.
Hur skulle du beskriva arbetssättet på skolan?
– På Drottning Blanka får man ofta jobba med skarpa projekt. Redan
i ettan började vi med enklare uppdrag, som barnsminkningar. I tvåan,
när man har lite mer erfarenhet, kan man få jobba med svårare uppdrag.
Mitt första skarpa uppdrag var när jag skulle sminka kändisar och föreläsare inför ett event på Nordic Wellness. Vi hade en kvart på oss och jag

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

var jättenervös, jag hade ju precis börjat utbildningen, men det gick bra!
Vad känner du att din gymnasietid gett dig?
– Jag fick verkligen lära mig ett hantverk. Jag fick mer skinn på näsan
och ett större självförtroende i allt jag gör.
Hur tror du att din tid på Drottning Blanka har påverkat din
nuvarande karriär?

#3
VAD SKULLE DU
GÖRA OM?

– Redan under andra året på skolan hade jag fått möjlighet att bygga

Jag skulle ha valt Hantverks-

upp ett kontaktnät inom tv och andra sammanhang som jag ville jobba

programmet direkt istället för

med i framtiden, det är jag väldigt tacksam över.

att välja som mina kompisar, jag
bytte till stylistutbildningen en
bit in i årskurs 1.

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

5 tips

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

INFÖR GYMNASIEVALET

– oavsett om du vill studera vidare eller gå direkt till arbetslivet. Men valet av gymnasium kan
för många också vara ångestladdat. Karin, som är Studie- och yrkesvägledare på en av våra
skolor, har därför sammanställt sina bästa tips inför ditt gymnasieval.

Tips # 1

Tips # 2

Tips # 3

Tips # 4

PRATA MED SYV

STÄLL FRÅGOR

GÅ PÅ ÖPPET HUS

ELEV FÖR EN DAG

Studie- och yrkesväg-

Hitta rätt gymnasieskola

Gå på många öppna

Boka besök under en skol-

ledaren på din skola

genom att söka svar på

hus för att få en bild

dag för att lära känna en

hjälper dig med ditt val.

alla dina frågor.

av dina alternativ.

skola på djupet.

Är du osäker på vilket program

Vad ger utbildningen för

Skolornas öppet hus är bra till-

Många skolor erbjuder

du ska välja? Vet du inte vilka

möjligheter? Hur ser en skol-

fällen att känna dina alternativ

möjligheten att boka tid för

skolor du kan välja mellan?

dag ut? Vilka kurser kommer

på pulsen. Under öppet hus

att vara med under en skol-

Boka tid med SYV, som kan

jag läsa? Gör ett medvetet

f inns elever, lärare och rektor

dag. Ett perfekt tillfälle att

hjälpa dig reda ut alla frågor

val genom att läsa på och för-

på plats för att svara på dina

uppleva stämningen, studie-

kring gymnasievalet.

bereda f rågor till de skolor

f rågor om skolan.

miljön och undervisningen

som du är intresserad av.

på skolan.

Tips # 5

FÖLJ DITT HJÄRTA
Sist men inte minst. Glöm inte att ditt val ska kännas bra i magen!
Välj ett program som passar just dig. Fundera på: Vilka är dina intressen, favoritämnen och vad är du bra på? Diskutera sedan för- och nackdelar med vänner och
familj. Trivsel och motivation hänger ihop och det är viktigt att man har det bra på
sitt gymnasieprogram.
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Schemaexempel
(Tider och upplägg varierar)

09.30
ELEVER OCH PERSONAL TAR EMOT DIG I ENTRÉN

Elev för en dag
UPPLEV EN VANLIG SKOLDAG
Att komma och vara elev för en dag är det bästa sättet att verkligen lära känna våra

09.35

skolor och utbildningar. Ett skolbesök ger dig en bättre bild av stämningen på skolan,

RUNDVANDRING I SKOLAN

hur lärarna arbetar och vad ett val av det program du är intresserad av verkligen innebär.

09.50

BOKA TID

LEKTIONSBESÖK

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

11.00

kan hitta en lämplig tid för ditt besök.

VI BJUDER PÅ SKOLLUNCH

12.00
LEKTIONSBESÖK

13.10
AVSLUTANDE SAMTAL OCH FRÅGESTUND

VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG
När du kommer till skolan tas du emot och blir väl omhändertagen av personal och
elever som introducerar dig till skolan och programmet du är intresserad av. Någon
av våra elever visar dig sedan runt och ibland får du följa med på en lektion. I slutet
av besöket får du möjlighet att ställa alla de frågor du kan tänkas ha.

es!
s
tt
a
t
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m
e
m
a
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Vi ser f
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Vi vill att du ska må bra och lyckas
Du som väljer Drottning Blanka blir en del av vår satsning på resiliens – som ska stärka dig
som individ, få dig att må bra och lyckas under dina tre år på gymnasiet.

STANDARD PÅ ALLA SKOLOR

FÅ VERKTYG ATT UTVECKLAS OCH HÖJ

Vi tror att elever som mår bra också presterar bra

DINA STUDIERESULTAT

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

Resiliens är ett av flera sätt där vi inom Drottning

inte minst under tiden på gymnasiet. Resiliens

Blanka försöker stötta dig under dina år på gymna-

genomsyrar allt ni gör. Rektor, lärare, elevhälsa

siet. Målsättningen är att stärka ditt välmående, din

och annan personal samarbetar för att rusta dig

utveckling och på sikt även dina studieresultat. Det

genom hela din utbildning. Du kommer öva på

är viktigt för oss att det går bra för dig! Resiliens är

olika strategier i olika sammanhang och med olika

således en investering i din framtid där du får prak-

personer. Många av våra elever kan också berätta

tiska verktyg och strategier till att hantera livets alla

hur Resiliensen hjälpt dem att må bra och tackla

faser. Du blir mer självsäker, stresstålig och trygg.

utmaningar, i livet såväl som i skolan.

Du som väljer Drottning Blanka kan se fram emot
en spännande resa och en spännande framtid!

ever
l
e
a
r
å
v
n
å
r
f
t
Cita
”Resiliensprojektet har hjälpt

”Jag tycker alla borde få lära sig om

mig i vardagen både i och utanför

resiliens, det är så mycket i gymnasiet och

skolan. Det har gjort att jag har lärt

Detta är resiliens
RESILIENS KAN ÖVERSÄTTAS TILL MOTSTÅNDSKRAFT, ELLER DEN

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.”

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

”RESILIENS HAR GJORT ATT JAG
BLIVIT LUGNARE I SITUATIONER SOM
JAG FÖRUT SÅG SOM KATASTROFALA.”

LÅNGSIKTIGA FÖRMÅGAN ATT HANTERA FÖRÄNDRINGAR OCH
FORTSÄTTA ATT UTVECKLAS. RESILIENS BYGGER PÅ FORSKNING

”Resiliens påminde mig om vilka positiva saker jag gör som har påverkan över andra individer och det

FRÅN BLAND ANNAT USA OCH ENGLAND.

förklarar även hur ens humör påverkas. Det fick mig tänka på att man inte alltid behöver anstränga sig
för att göra saker som att le mot någon eller säga ’hej’. Små handlingar har en stor påverkan.”
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Skolan för dig som
är nyfiken på världen

Vill du ha ett internationellt perspektiv

Limerick, Valetta, Milano, Skopje, Cordoba,

i din utbildning? När du väljer att gå på

Indien och Sydafrika. Efter tre år hos oss är

en DBGY-skola får du unika möjligheter

du förberedd för att söka utbildningar och

att vidga dina vyer.

arbete utanför Sveriges gränser!

Du som läser ett yrkesprogram får möjlig-

Nedan kan du läsa om vad som händer

het att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande)

varje år - utöver vad ditt program erbjuder.

utomlands. Läser du ett högskoleförbere-

Du kan också läsa mer om just din skolas

dande program får du möjlighet att studera/

internationella arbete på dbgy.se.

praktisera utomlands. Vi har kontakter i ex.

Din resa på tre år – tusen möjligheter!

År 1

År 2

År 3

Personligt

Lokalt

Under ditt första år blir du introducerad till en

I nästa steg vidgas dina vyer och vi hjälper

Globalt

Under året träffar du många spännande

teoretisk grund. Du lär dig om EU (Europeiska

dig att delta i ett internationellt projekt

människor från andra kulturer och bygger upp

Unionen), FNs (Förenta Nationernas) globala

som kan ske antingen hemma i Sverige

din förmåga att interagera och kommunicera

mål och hur du kan bidra till ett bättre samhälle.

eller utomlands.

med personer från andra länder.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

• Fokuserar på dig och din roll i världssamhället

• Skriver internationellt CV (Europass)

• Erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande) 		

• Studerar FNs globala mål

• Erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande) 		

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

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

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

du har deltagit i
• Europass-CV

utomlands, 3 veckor - 3 månader

• Ökad motivation för att fortsätta studera/
arbeta utomlands

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

• Diplom för de internationella projekt

• Ökad social kompetens och kommunikationsförmåga

*gäller alla yrkesprogram på DBGY

#dbgyinternationalisering
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på vår skola!
en
p
a
sk
en
em
g
upplev
Träffa oss och

Öppet hus
Kungsbacka
16/11 | kl. 17-19
7/12 | kl. 17-19
18/1 | kl. 17-19
20/4 | kl. 17-19
Nygatan 17, 434 30 Kungsbacka
0300-56 63 40 | kungsbacka@dbgy.se

Göteborg Centrum
20/10 | kl. 17-19
16/11 | kl. 17-19
18/1 | kl. 17-19
Postgatan 15, 411 13 Göteborg
031-333 54 30 | goteborg@dbgy.se

Göteborg Gårda
18/10 | kl. 17-19
10/11 | kl. 17-19
10/12 | kl. 12-14
18/1 | kl. 17-19
Anders Personsgatan 18, 416 64 Göteborg
031-301 28 04 | garda@dbgy.se

WWW.DB GY. SE

