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Nacka

Våra program
Business & Hospitality
Management
Ekonomiprogrammet

Ledare i butik
Handels- och administrationsprogrammet

Hår- och makeupstylist
Hantverksprogrammet

Uniform och beteende
Samhällsvetenskapsprogrammet

Psykiatri och rättspsykiatri
Vård- och omsorgsprogrammet

DI T T VAL ...
Vä l ko m m en ti l l D ro ttn i n g B l a n ka s G ym n a s i es ko l a .
N u b ö rj a r en s p ä n n a n d e res a i d i tt l i v!
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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.

VÅR SKOLA I NACKA

Som ny elev får du en studiecoach/mentor som peppar och stöttar

4–5

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

EKONOMIPROGRAMMET

lyckas under dina år på Drottning Blankas Gymnasieskola!

strategier som behövs för att du med självförtroende ska

6–7

HANDELSPROGRAMMET
8–9

HANTVERKSPROGRAMMET
10 – 11

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

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
12 – 13

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.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
14 – 15

GYMNASIEVALET
16 – 17

GLOBALT ENGAGEMANG
- TRE Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och

VÅRT RESILIENSARBETE
18 – 19

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

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

2

3

Nacka
----------

PERSONLIGT ENGAGEMANG FÖR BÄTTRE RESULTAT
På Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar vi hårt för att alla våra
elever ska nå sin fulla potential. Hos oss är det viktigt att du känner
delaktighet och får vara med och påverka ditt lärande. Vi jobbar
tillsammans för att du ska uppleva att din utbildning är meningsfull.
Hösten 2020 öppnar vi en ny skola i Nacka. Här erbjuds du såväl
yrkesprogram som högskoleförberedande program, men också en
personlig utveckling under din gymnasietid.
Varmt välkommen till oss!

Program: EK, HA, HV, SA, VO

www.dbgy.se/nacka
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Business & Hospitality Management
EKONOMIPROGRAMMET – EKONOMI

År 1
Personligt

År 2
Lokalt

Under år 1 får du en tydlig introduktion
till de begrepp som du kan ha nytta av på
Ekonomiprogrammet. Du kommer att lära dig
vilka olika typer av företag som finns och deras
roll i samhället. Du kommer att lära dig mer
om hur försäljning fungerar, om olika yrken och
vilka arbetsuppgifter som finns i branschen.
Du kommer också att börja med ditt språkval
och fortsätta jobba med din engelska. Dessa
kunskaper kommer att vara mycket viktiga
f ramöver.

Nu tar vi klivet vidare och du får utveckla dina
kunskaper såväl på skolan som ute på olika
arbetsplatser. Efter det andra året är du redo för
nästa kliv, att starta eget! Du kommer att börja
jobba med begreppet Hospitality på riktigt och
du kommer att förstå hur många olika dörrar
som öppnas inom den här branschen.

År 3
Globalt

SKA DU VARA SERVICEMINDED,
ENTREPRENÖRIELL OCH INTERNATIONELL.

Nu är det skarpt läge som gäller! Under det sista
året så vässas alla dina kunskaper inför framtida
studier och arbetsliv. Ett spännande år med
internationellt fokus. Du kommer att studera
juridik för första gången och lära dig att knyta
ihop juridiken med management och inte minst
med regler för ekonomisk redovisning. Du känner
dig mycket säker i din engelska och får jobba
mycket med det talade fackspråket.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:
•
Medveten konsument
•
Vad vill människor ha?
•
Möta Swiss Education Group
•
Företagande och Företagsamhet
•
Vårprojekt

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:
•
Specialprojekt i samarbete med
Swiss Education Gruop
•
Marknadsföring och exponering
•
Starta,
•
Planera,
•
Driva och
•
Avveckla ett UF-företag
•
Målgrupper, kulturer och möten
•
Serviceminded - vad är det?

Praktik – Undervisning i verkligheten

Praktik– Business & Hospitalitybranschen

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Företagsekonomi 1, Psykologi 1, Etnicitet och kulturmöten,

Företagsekonomi 2, Entreprenörskap och företagande,

Privatjuridik, Reseproduktion och Försäljning,

Engelska 5, Matematik, Svenska, Moderna språk

Besöksnäringen, Engelska 6, Matematik 2b

Redovisning 2, Engelska 7
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EXEMPEL PÅ FRAMTIDSYRKEN EFTER
FORTSATTA STUDIER:
•
Affärsutvecklare
•
Hotell Manager
•
Director of Guest Relations
•
Entreprenör
•
Ekonomichef
•
HR-chef

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:
•
Finans och Redovisning
•
Service utöver det vanliga
•
Luxury Brands
•
Arbetsspråk: Engelska
Praktik – Business & Hospitality Management

nasiet:
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Må
Arbete
Vidareutbildning
Eget Företag
Alumni
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Ledare i butik

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

År 1
Personligt

År 2
Lokalt

Under år 1 får du lära dig mer om hur försäljning
fungerar, om olika yrken och vilka arbetsuppgifter
som finns i branschen. Vi tittar också på trender
och utmaningar, sådant som du ska vara med och
forma i framtiden! Efter år 1 förstår du hur modern
handel fungerar, vilka yrken och arbetsuppgifter
som finns. Du förstår hur handeln har utvecklats
och vilka trender och utmaningar som finns
inom handel idag, och du kan applicera ett etiskt
förhållningssätt inom handeln.

Nu tar vi klivet vidare och du får utveckla dina
kunskaper såväl på skolan som ute på olika
arbetsplatser. Efter det andra året är du redo
för nästa kliv, att starta eget! Efter år 2 kan du
utföra arbetsuppgifter inom modern handel, dvs
att kunna sälja, skapa en lockande butiksmiljö
och göra inköp till en butik. Du förstår också hur
internationell handel fungerar.
EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:
•
Försäljning och bemötande i butik
•
Marknadsföring och exponering
•
Inköp och butiksekonomi
•
Visma: Köp och säljprocessen
•
Internationell handel - FN
•
Case

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:
•
Starta en butik
•
Medveten konsument
•
Projekt: Julförsäljning
•
Framtiden inom handel
•
Webbförsäljning
•
Vårprojekt
•
Case

APL – Undervisning i verkligheten

År 3
Globalt
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SKA DU VARA KUNNIG, DRIFTIG OCH
ANSTÄLLNINGSBAR.

Nu är det skarpt läge som gäller! Tillsammans
med några kompisar startar du ett eget företag
inom ramarna för UF, Ung Företagsamhet.
Efter år 3 har du en gymnasieexamen. Du har
förutsättningarna för att bli en viktig och kunnig
medarbetare inom handel, och du kan leda
och ta ansvar för ett område inom företagande
och butiksarbete, t ex försäljning, inköp,
marknadsföring eller ekonomi.

EXEMPEL PÅ FRAMTIDSYRKEN:
•
Försäljare
•
Affärsutvecklare
•
Inköpsassistent
•
Butikssäljare
•
Kundtjänstbiträde
•
Entreprenör

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:
•
Starta•
Planera•
Driva•
Avveckla… ett UF-företag.

Läser du in din behörighet till högskolan (svenska 3)
kan du också studera vidare inom en rad olika högskoleutbildningar.

APL – Försäljning, exponering, marknadsföring och
ledarskap i butik
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APL – Undervisning i verkligheten

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Entreprenörskap, Servicekunskap, Information

Praktisk marknadsföring 1, Personlig försäljning 1,

Praktisk marknadsföring 2, Personlig försäljning 2,

och kommunikation, Branschkunskap, Engelska 5,

Inköp 1, Handel specialisering (50/100p), Engelska 6/

Företagsekonomi 1, Näthandel 1, Affärsutveckling

Matematik 1a, Svenska 1, Historia 1a1, Idrott och Hälsa 1

Evenemang, Matematik 2a/Utställningsdesign, Svenska 2,

och Ledarskap, Handel Specialisering (50/100p),

(50/100p)

Naturkunskap, Idrott och Hälsa 1 (50/100p), Individuellt val

Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Individuellt val
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Hår- och makeupstylist

HANTVERKSPROGRAMMET

År 1
Personligt

År 2
Lokalt

Under år 1 får du lära dig grunderna i
makeupartisteri såsom färg och formlära samt
olika tekniker inom skönhetsmakeup och
hårstyling. Vi tittar också närmre på begreppet
kosmetik – Vilka produkter är kosmetiska, hur
påverkar de människa och miljö vid tillverkning
och användning samt vilken funktion har de.
Efter år 1 har du de kunskaper och färdigheter
som krävs av en skönhetsstylist inom salong och
butik. Du kan arbeta serviceinriktat, hygieniskt
och ergonomiskt korrekt. Du har också en
förståelse för begreppet kosmetik och dess
påverkan på människa och miljö.

Nu tar vi klivet vidare, under år 2 kommer
du omsätta dina kunskaper och färdigheter
i hantverket ute i branschen under två APL
perioder. Du kommer också lära dig tekniker,
produkter och verktyg avsedda för styling inom
TV, film, reklam, foto och teater. Efter år 2 har du
de kunskaper och färdigheter inom hantverket
som gör dig redo att praktisera inom media,
mode och teater. Du har också en hög servicenivå
och kan leda en kund från tanke till köpavslut i
en försäljningssituationer.

År 3
Globalt
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HAR DU TILLGODOGJORT DIG DE KUNSKAPER
OCH FÄRDIGHETER SOM BRANSCHEN KRÄVER
AV EN MAKEUP ARTIST.

Under ditt sista år på skolan lär du dig allt om
trender och trendutveckling, ideal nu och då
samt vad som påverkar och förändrar vår syn på
trender och ideal. Du fördjupar dig i epokstyling
och karaktärsdesign samt arbetar i stora
projekt där dina entreprenöriella förmågor sätts
på prov. Du förbereds också inför arbetslivet
genom fördjupning i arbetsmiljö, rättigheter,
skyldigheter, lagar och regler. Efter år 3 har du
en gymnasieexamen och bemästrar samtliga
områden som en makeupartist förväntas kunna.
Du är också redo att genomföra en diplomering
som makeup och hårstylist.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 1:
•
Hudanalys och rengöring
•
Färganalys och trendanalys
•
Ergonomi och hygien
•
Skönhetsmakeup.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 2:
•
Konsumenträtt och reklamationer
•
Säljplanering och säljaktivitet
•
Modellering
•
Svartvit- och färgfoto
•
Signaturmakeup, dragqueen och 		
specialeffekter

APL – Lärarledda uppdrag i arbetslivet.

APL – Kundbemötande och försäljningsteknik.

APL – Yrkesidentitet

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Hantverk Intro, Hantverk 1, Material & miljö, Idrott,

Hantverk 2, Hantverk 3, Personlig försäljning,

Hantverk 4, Hantverk 5, Tradition & utveckling, Historia,

Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1a, Samhällskunskap

Naturkunskap, Religion, Idrott

Entreprenörskap, Individuellt val

DU
•
•
•

KAN ARBETA SOM:
Frilans
Egen företagare
Anställd.

Du kan välja att arbeta brett i branschen eller
nischa dig och du kan arbeta lokalt eller resa över
hela världen i ditt hantverk. Du kan vidareutbilda
dig inom närliggande yrken såsom hudterapeut,
frisör, maskör eller nagelspecialist för att bredda din
kundkrets. Det finns även möjlighet att ta gesällbrev, läs mer om detta på Sveriges Hantverksråd.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 3:
•
Epokstyling och karaktärsmakeup
•
Scen och teater
•
Arbetsrätt
•
Stylist-SM

Läser du in behörighet till högskolan ( Svenska 2, Svenska 3
och Engelska 6) kan du också studera vidare inom en rad
olika högskoleutbildningar. Kanske drömmer du om att
arbeta med marknadsföring på kosmetikagenturer som
Loreal, Estee Lauder eller Elizabeth Arden eller vill du kanske arbeta med personalfrågor , logistik eller ekonomi på
MAC Cosmetics, Chanel eller Nars - då är vidareutbildning
på högskola och universitet ett bra alternativ för dig.
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Diplomerad makeup & hårstylist
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Uniform och beteende

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET – BETEENDEVETENSKAP

År 1
Personligt

År 2
Lokalt

Under år 1 får du en tydlig introduktion till de begrepp som du kan ha nytta av på inom beteendevetenskaperna. Du kommer att lära dig om vem du
är och vilka styrkor och utvecklingsområden som
du har. Du tränas i uppförande, ansvarstagande
och, viktigast av allt, samarbete. Vår resiliensutbildning kommer att vara mycket viktig för dig. Efter
år 1 har du lärt dig att förstår hur du kan använda
dig av psykologi i vardagen samt vilka yrken och
uppdrag som finns. Du har en större kunskap om
samarbete och grupprocesser och har utvecklat
din förståelse för hur samhället fungerar och vilka
driftkrafter människan har.

Under år 2 får du chansen att vidareutveckla
dina kunskaper och färdigheten inom både
beteendevetenskaperna, samhällsvetenskapen
och inom språk och kommunikation. Du får göra
ditt första individuella val och för dig som satsar
på uniformsyrken så kan Idrott och Hälsa 2 vara
ett riktigt bra val. Där får du verkligen utmana dig
själv och öka förståelsen för din fysik. Efter år 2 har
du lärt dig att tänka och resonera kring mänskliga
beteenden, du kan beskriva hur människor från
olika kulturer kommunicerar med varandra, och
du förstår hur kommunikation fungerar som
påverkansmedel.

År 3
Globalt

SKA DU VARA KUNNIG, AKTIV OCH
RESULTATINRIKTAD.

Nu är det verkligen dags att vässa kunskaperna
inom områden som är nyttiga för en framtid inom
uniformsyrken och/eller beteendevetenskap. Du får
fördjupa dig inom kriminologi, lag och rätt samt
freds- och konfliktkunskap. Vi arbetar med såväl de
samhälleliga som de psykologiska aspekterna av
krig och nöd. Målet är att vi ska kunna erbjuda dig
som önskar en global och internationell erfarenhet.
Efter år 3 kan du leda och ta ansvar för en grupp
och du har förståelse för vad som krävs för en framtid i respektive yrke. Du förstår vilka juridiska lagar
som finns i samhället och hur de används. Dessutom förbereder du dig för kraven som ställs för att
bli antagen till, och för att genomföra, utbildningar
inom respektive uniformsyrke.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:
•
Medveten samhällsmedborgare
•
Vad är en grupp och hur funkar den?
•
Vad är uniformsyrken?
•
Resiliens
•
Försvarsmakten
•
Hur fungerar min kropp i vila och träning.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:
•
Arv och Miljö
•
Psykologiska perspektiv på dig och mig
•
Mänsklig kommunikation
•
Attityder och Värderingar
•
Kommunikation för grupp och ledare
•
Orsak och konsekvens i samhället

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Idrott och Hälsa, Psykologi, Samhällskunskap Engelska 5,

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

Kriminologi, Freds- och konfliktkunskap, Rätten och

Matematik, Svenska, Moderna språk

Individuellt val

samhället, Individuellt val
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EXEMPEL PÅ FRAMTIDSYRKEN EFTER
FORTSATTA STUDIER:
•
Alla yrken inom försvarsmakten
•
Biståndsarbetare
•
Officer
•
Väktare
•
Tulltjänsteman
•
Brandman
•
Volontär
•
Polis

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:
•
Vad är kriminologi?
•
Hur fungerar rätt och straff?
•
Krig och Fred
•
Maktfördelning i samhället och i världen
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Vidareutbildning
Alumni
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VO

Psykiatri och rättspsykiatri
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

År 1
Personligt

År 2
Lokalt

Under år 1 lär du dig förstår du hur viktig du som
vårdare kan vara för en individ. Du lär dig också
förstår människors olika behov och får gedigna
kunskaper om hygien och hälsa.

Under år 2 lär du dig att utföra arbetsuppgifter
med patienter och tekniska hjälpmedel. Du lär
dig förstår hur socialtjänstens lagar och regler
fungerar och du får koll på olika läkemedel och
deras biverkningar.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:
•
Vård, omsorg och socialt arbete
•
Personlig vård
•
Människans behov
•
Smitta och smittspridning
•
Fackspråk
•
Medicinska uppgifter
•
Hälsa och välmående

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:
•
Salutogent - vad är det?
•
Frisk- och riskfaktorer
•
Kris och krishantering
•
Sjukdomar och symtom
•
Medicinsk terminologi

APL – Ditt första möte med vården – från andra
sidan.

APL – Specialpedagogikens vikt inom vården.

År 3
Globalt

en
t
n
e
d
u
t
s
r
e
t
f
E
SKA DU VARA KUNNIG, VÅRDANDE OCH
ANSTÄLLNINGSBAR.

Under tredje året lär du dig att leda och ta ansvar
för en patients vård och omsorg. Du får ökade
kunskaper i samtalsmetodik och lär dig att bli
en viktig och kunnig medarbetare inom vården.
Du kommer att kunna utvärdera, rapportera och
dokumentera ditt arbete med patienten på ett
korrekt sätt. Efter år 3 har du en yrkesexamen.

EXEMPEL PÅ ARBETSPLATSER EFTER DIN
UTBILDNING:
•
Universitetssjukhus
•
Hemtjänst
•
Äldreboende
•
Psykiatrin
•
LSS-boende

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:
•
Kriminalitet och psykisk sjukdom
•
Före, under och efter operation
•
Etik och triage
•
Det goda samtalet
•
Det svåra samtalet
•
Rehabilitering

Läser du in din behörighet till högskolan (Svenska 2,
Svenska 3 och Engelska 6) kan du också studera vidare
inom en rad olika högskoleutbildningar som t ex
sjuksköterska, naprapat, tandsköterska, fysioterapeut,
dietist etc.

APL – På stark väg mot yrket: undersköterska.
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EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 1:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 2:

EXEMPEL PÅ KURSER ÅR 3:

Vård- och omsorgsarbete 1, Psykologi, Hälsopedagogik,

Vård och omsorgsarbete 2, Medicin 1, Specialpedagogik,

Etik och människans livsvillkor, Akutsjukvård, Psykiatri 2,

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

Psykiatri, Naturkunskap

Rättspsykiatri, Individuella val
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Beslutsångest?

5 snabba

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

OM GYMNASIEVALET

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

Tips # 1

Tips # 2

Tips # 3

Tips # 4

PRATA MED SYV

STÄLL FRÅGOR

GÅ PÅ ÖPPET HUS

ELEV FÖR EN DAG

Studie- och yrkesväg-

Hitta rätt gymnasieskola

Gå på många öppna

Boka besök under en

ledaren på din skola

genom att söka svar på

hus för att få en bild

skoldag för att lära känna

hjälper dig med ditt val.

alla dina frågor.

av dina alternativ.

en skola på djupet.

Är du osäker på vilket

Vad ger utbildningen för

Skolornas öppet hus är

Många skolor erbjuder

program du ska välja?

möjligheter? Hur ser en skol-

bra tillfällen att känna dina

möjligheten att boka tid

Vet du inte vilka skolor du

dag ut? Vilka kurser kommer

alternativ på pulsen. Under

för att vara med under en

kan välja mellan? Boka tid

jag läsa? Gör ett medvetet

öppet hus f inns elever,

skoldag. Ett perfekt tillfälle

med SYV, som kan hjälpa

val genom att läsa på och

lärare och rektor på plats

att uppleva stämningen,

dig reda ut alla f rågor

förbereda f rågor till de skolor

för att svara på dina f rågor

studiemiljön och under-

kring gymnasievalet.

som du är intresserad av.

om skolan.

visningen på skolan.

FÖLJ DITT HJÄRTA
Sist men inte minst. Glöm inte att
ditt val ska kännas bra i magen!
Välj ett program som passar just dig. Fundera på: Vilka är dina intressen, favoritämnen och vad är du bra på?
Diskutera sedan för- och nackdelar med vänner och familj. Trivsel och motivation hänger ihop och det är viktigt att
man har det bra på sitt gymnasieprogram.
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Vi vill att du ska må bra och lyckas
Du som väljer Drottning Blanka blir en del av vår

studieresultat. Under kursen lär du känna dig själv

satsning på resiliens – en kurs som ska stärka dig

och får praktiska verktyg för hur du ska tänka i olika

som individ, få dig att må bra och lyckas under

faser i livet.

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

Kursen i resiliens erbjuds till alla elever som börjar

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

på någon av Drottning Blankas gymnasieskolor

minst under tiden på gymnasiet. Resiliens betyder

i höst. Den kommer bli en del av din ordinarie

motståndskraft och handlar om din förmåga att

studieplan oavsett vilket program du väljer.

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

DU KAN PÅVERKA HUR DU MÅR

av våra nuvarande elever kan berätta hur kursen

I kursen arbetar vi med tankesätt och strävar efter

hjälpt dem att må bra och tackla utmaningar, i livet

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

såväl som i skolan.

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

MÅ BÄTTRE OCH HÖJ DINA STUDIERESULTAT

Genom att träna dig på att hantera motgångar,

Kursen i resiliens är ett av flera sätt där vi inom

öva på tacksamhet och positiva tankar blir du

Drottning Blanka försöker stärka dig under dina

bättre på att bemöta olika situationer. Du som

år på gymnasiet. Målsättningen med kursen, som

väljer Drottning Blanka kan se fram emot en

ges i samarbete med skolans elevhälsoteam, är

spännande resa!

att stärka ditt välmående och på sikt även dina

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

”Resiliensprojektet har hjälpt mig i

”Jag tycker alla borde få gå en sån utbildning,

vardagen både i och utanför skolan.

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

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

”KURSEN HAR GJORT ATT JAG BLIVIT

andra och mot mig själv och hur jag

LUGNARE I SITUATIONER SOM JAG

exempelvis ska vara mer tacksam.”

FÖRUT SÅG SOM KATASTROFALA.”

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

”Kursen påminde mig om vilka positiva saker jag gör som har påverkan över
andra individer och det förklarar även hur ens humör påverkas. Det fick mig
tänka på att man inte alltid behöver anstränga sig för att göra saker som att
le mot någon eller säga ”hej”. Små handlingar har en stor påverkan.”

18

19

Informationsträffar

9/11 kl 12 – 14
28/11 kl 17 – 19
22/1 kl 17 – 19

Våra informationsträffar håller vi på:
Castello Grundskola Järla Sjö
Winborgs väg 12, 131 60 Nacka

nacka@dbgy.se

Välkommen!
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