Sundsvalls gymnasium
GYMNASIESKOLAN MED
FLEST VALMÖJLIGHETER
Välkommen du med!
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Sundsvalls gymnasium –
trygghet, valmöjligheter, framtid

Alla elever på Sundsvalls gymnasium
ska känna sig trygga och väl förberedda
att fortsätta forma sin framtid.
För oss innebär det att du ska kunna
fatta aktiva beslut baserat på många
valmöjligheter. Det gäller oavsett om
du ska ta klivet in i yrkeslivet eller läsa
vidare på högre nivå.
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Ett varierat
utbud och täta
samarbeten
Sundsvalls gymnasium grundades 1999, men våra
anor går tillbaka så långt som till 1886. Det säger
en del om den erfarenhet av att lära och läras som
finns vid skolan. Det ligger till grund för den kreativa
viljan att utveckla skolan och fortsätta växa, för alla
ungdomars bästa.
Hos oss finns yrkesprogram, högskoleförberedande
program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola,
alla ledda av kunniga lärare med hög behörighet. Vi
har även ett stort utbud av valbara kurser, vilket ger
dig stora möjligheter att forma din egen utbildning.
Våra täta samarbeten med det lokala näringslivet
inom många olika branscher ger dig flertalet
praktikmöjligheter på vägen till din kommande karriär.
Vi samarbetar också med Mittuniversitetet – dit våra
elever är välkomna på särskilda studiedagar och där
våra lärare gör kompetenshöjande studiebesök.
Kapacitet, flexibilitet, tillgänglighet
– våra nycklar till er
Givetvis erbjuds också elevhälsa samt studie- och
yrkesvägledning. Vår kapacitet bidrar i slutändan till en
flexiblare och tillgängligare miljö för er att växa inom.
Vi är också övertygade om att det är därför mer
än 2000 elever från Medelpad valt att studera på
Sundsvalls gymnasium.
Välkomna!
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Teknikprogrammet /TE
Detta är något för dig som vill ha bredd, kunskap och valmöjlighet inom teknik och teknikens
roll i samhället. Teknikprogrammet kan t.ex. vara en ingång till spännande teknologier som AI,
5G och GPS.
Högskoleförberedande
program

Teknikprogrammet är en av Sundsvalls största
och populäraste gymnasieutbildningar, och
passar dig som vill jobba med framtidens
teknik och ha många valmöjligheter.
På programmets fem inriktningar kan du hitta
ett område som passar just dig.
På Design och produktutveckling lär du dig att
designa tekniska produkter.
På Informations- och medieteknik kan du vara
med och utveckla morgondagens IT-system.
På Produktionsteknik får du lära dig att bygga
tekniska system till exempelvis bilar, hus eller
industrianläggningar.

På Samhällsbyggande och miljö får du tex lära
dig hur samhällen och bostäder kan byggas
utifrån ett tekniskt och socialt perspektiv och
inriktningen Teknikvetenskap är för dig som vill
fördjupa dig i teknik, matematik och fysik, och
med verktyg för matematisk modellering och
simulering.
Teknikprogrammet ger dig möjligheten att läsa
vidare till tex civilingenjör, arkitekt, konstruktör,
datortekniker eller industridesigner på
högskola eller universitet. Du kan också
läsa ett fjärde år och bli gymnasieingenjör
som är en utbildning anpassad efter
arbetsmarknadens efterfrågan.
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Naturvetenskapsprogrammet /NA
Högskoleförberedande
program

På Naturvetenskapsprogrammet får du genom
experiment, laborationer och fältstudier tillfälle att
ta ställning i frågor som rör vår omvärld utifrån ett
naturvetenskapligt perspektiv.
Du får genom utbildningen en bred kunskap om sammanhangen
som sker i naturen och samhället, då förståelse av naturvetenskap
bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet.
Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program
med många möjligheter och ger dig en god grund oavsett vad du
väljer för väg vidare.
Kanske väljer du att läsa till läkare, biolog, civilekonom, veterinär,
apotekare eller polis.

Var kommer vattnet ifrån?

Vatten, avlopp och avfall
är viktigt. Superviktigt!
Om vi vill dricka rent vatten behöver
nån jobba med tekniken bakom det, för
det sker väl inte med automatik? Eller?
Se våra filmer och lär dig mer om
vatten och avfall på lärmig.msva.se
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Ekonomiprogrammet /EK

Högskoleförberedande
program

Hos oss på
Ekonomiprogrammet
,Sundsvalls största
Ekonomiprogram,
utvecklar du
dina kunskaper i
samhällsekonomi,
företagsekonomi,
entreprenörskap och
juridik.
Det är ett
högskoleförberedande
program med många
möjligheter att läsa
vidare och under din
gymnasietid väljer du
någon av inriktningarna
Ekonomi och Juridik.
På programmet får du
också kunskaper om
hur människor tänker,
känner och handlar, samt
även chansen att driva
eget företag genom Ung
Företagsamhet.
Under dina tre år på
programmet får du
även chans att del av
studiebesök, ta emot
intressanta gäster och
delta i utbyten med andra
skolor i Europa.
Ekonomiprogrammet är
en utbildning som gör dig
väl förberedd för livet efter
gymnasiet.
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Samhällsvetenskapsprogrammet /SA
Programmet passar dig som vill lära dig mer om det som händer i Sverige och världen, och varför
människor agerar som de gör, både ensamma och i grupp.
Vårt Samhällsvetenskapsprogram tar ett
internationellt såväl som nationellt perspektiv
på samhällsstudier, som mänskliga rättigheter,
ledarskap, psykologi, och kommunikation.
Vi arbetar efter Amnesty internationals modell för
Human rights Education. Om du vill, kan du även
delta i våra olika internationella projekt som ibland
innebär resor utomlands.
Hos oss kan du också fördjupa dig i kurser som
mänskliga rättigheter och kriminologi, och du kan
även välja att starta ett eget UF-företag.

Inriktningen Beteendevetenskap fokuserar på
relationer mellan människor och en fördjupad
förståelse för dig själv och andra. Många som
läser denna inriktning väljer att läsa vidare till polis,
socionom eller psykolog.
Inriktningen Samhällsvetenskap innebär fördjupning
i frågor som gör att du kan förstå händelser i världen
bättre. Många som läser denna inriktning väljer
att läsa vidare till journalist, statsvetare, jurist eller
kriminolog.

Högskoleförberedande
program

Välj mellan våra två
inriktningar för att hitta den
perfekta nischen för dig!
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Estetiska programmet /ES
Högskoleförberedande
program

Om du brinner för
kreativa ämnen
som estetik och
media eller musik är
Estetiska programmet
något för dig. För att
ytterligare bredda din
högskolebehörighet
finns flera valbara
fördjupningskurser.
Inom inriktningen Estetik
och Media får du genom
teoretiskt och praktiskt
arbete lära dig arbeta
i olika datorprogram
med fokus på grafisk
design såväl som olika
medieproduktioner
gällande ljud, stillbild och
rörlig bild.
Inom inriktningen Musik får
du möjlighet att utveckla
ditt musikaliska intresse
och din talang. Exempelvis
erbjuds du genom vår
konsertverksamhet
chansen att uppträda inför
både större och mindre
publik. Du är även med
och arrangerar Vårshowen,
en av Sundsvalls största
musikproduktioner.
Här står våra elever
för förberedelserna
och underhållningen
tillsammans med
engagerade lärare.
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NIU & LIU
Kombinera din utbildning med nationella eller lokala idrottsutbildningar.
Sundsvalls gymnasium arrangerar såväl
nationella idrottsutbildningar (NIU) som lokala
idrottsutbildningar (LIU), som går att kombinera
med din ordinarie utbildning. Inom NIU erbjuds
fotboll och flera andra olika idrottsinriktningar.
Vi har lång erfarenhet av att utbilda framtidens
elitidrottare, och våra lärare har ofta egen
erfarenhet från elitidrotten.
Utöver våra NIU-idrotter erbjuder vi även lokala
idrottsutbildningar i innebandy, fotboll och judo.
Kursen blir ditt individuella val under tre år och
går att kombinera med vilket program som helst.

Ung företagsamhet
Här får du en första inblick i hur det är att
driva egen verksamhet, och dessutom nyttiga
lärdomar för framtiden.
På Sundsvalls gymnasium har alla elever möjlighet att
driva ett eget UF-företag under ett års tid, antingen som
kurs i sitt ordinarie program eller genom ett individuellt
val, exempelvis Entreprenörskap. UF-företagande ger
dig praktiska och kreativa kunskaper i att driva ett eget
företag, med riktiga varor och tjänster, där du själv tar
fram och genomför en affärsidé. Detta ger dig också
en möjlighet att tjäna en extra peng samtidigt som du
studerar.
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Barn- och fritidsprogrammet /BF
Yrkesprogram

Perfekt för dig
som är intresserad av
pedagogiskt arbete,
sport och fritid!

Barn och fritidsprogrammet på
Hedbergska skolan är en bra start för dig
som vill arbete med människor. Kanske
som polis, elevassistent eller barnskötare?
Här får du lära dig mer om barn, ungdomar och
vuxnas utveckling samtidigt som du utvecklar dina
egna ledarskaps och samarbetsförmågor. Du får
träna på att kommunicera och samarbeta med
andra människor under olika förhållanden. Under
studietiden får du också lära dig hur du skapar ett
hälsosamt och aktivt liv för dig själv och för andra.
Utbildningen ger dig kunskaper som du har nytta
av oavsett vilket yrke du väljer i framtiden. Barn och
fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som ger
dig flera möjligheter, både till arbete direkt efter
studenten och för studier vidare.
Du får en gymnasieexamen i branscher där det
är stor efterfrågan på personal både i Sverige
och utomlands. Elevassistent, barnskötare eller
fritidspedagog är bara några av de yrken du kan
jobba med. Skulle du vilja plugga vidare är det fullt
möjligt, eftersom du kan läsa kurser som ger dig
grundläggande högskolebehörighet.
Ett yrkesprogram med möjligheten till både arbete
och vidare studier.
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Vård- och omsorgsprogrammet /VO
Vård och omsorgsprogrammet är ett
brett yrkesförberedande program där
du får lära dig om vård, omvårdnad,
hälsa och ohälsa, samtidigt som
du utvecklar dina kunskaper i
kommunikation och bemötande.

Yrkesprogram

Utbildningen är en del av Omsorgscollege och
har på så sätt nära samarbete med arbetsgivare
och branschen, samt håller en garanterat hög
kvalitet.
Hos oss får du träna på praktiska moment
både i vårt metodrum på skolan och ute på
ditt arbetsplatsförlagda lärande, APL. Under
utbildningen kommer du att utveckla en
helhetssyn på människan och få förståelse av
livsstilens betydelse för hälsan.
Programmet innehåller både teoretiska
och praktiska moment. Bland annat får du
träna på personlig vård, blodprovstagning,
såromläggning och andra praktiska moment.
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att till
exempel arbeta som personlig assistent eller
med omsorg för utvecklingsstörda.
Skulle du vilja plugga vidare är det fullt möjligt,
eftersom du kan läsa kurser som ger dig
grundläggande högskolebehörighet.
Ett yrkesprogram med möjligheten till både
arbete och vidare studier.

Är du en teknisk problemlösare som vill
utmanas i ditt arbete? Gillar du teknik,
datorer och tunga maskiner? Vill du jobba
för ett företag som expanderar? Då är du
personen vi söker!
Som servicetekniker kan du välja att jobba mot lantbruk, skog, entreprenad och
Huddig maskiner.
Vi har egna verkstäder och reservdelsbutiker i Luleå, Skellefteå, Timrå, Hudiksvall,
Bollnäs och Uppsala.

ww.staffare.se

12

El- och energiprogrammet /EE
Vill du bli elektriker eller kanske vara med och jobba med utveckling av framtidens
energiproduktion, då är El- och energiprogrammet det perfekta valet.
Här får du lära dig det senaste inom ellära och
elektronik och efter avslutad utbildning blir du
certifierad elektriker.
Du får lära dig om branschens olika yrken, samt testa
på alla tekniker och sen väljer du någon av följande
inriktningar.
Automation, där du bland annat får lära dig mer om
elektroniska styrsystem, regulatorer och datorer för
styrning av robotar och industriprocesser.

Utvecklingen går snabbt och därför kan du som
elektriker förvänta dig en varierande arbetsmiljö.
Undervisningen är ofta praktik varvat med teori,
vilketger dig en omväxlande och lärorik studietid.
Skulle du vilja plugga vidare är det fullt möjligt,
eftersom du kan läsa kurser som ger dig
grundläggande högskolebehörighet.
Ett yrkesprogram med möjligheten till både arbete och
vidare studier.

Elteknik, där du får lära dig att installera och reparera
alla typer av elektriska apparater och utrustningar.

Perfekt för dig
som vill jobba med
elektronik, teknik eller
maskinteknik!

Yrkesprogram

Vill du växa med skogen?
Din framtid kan börja hos oss. Kanske
starten på en lång karriär.
sca.com
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Bygg- och
anläggningsprogrammet /BA
Vill du vara en del av uppbyggnaden av vårt
samhälle i framtiden? Vill du jobba med väg
och anläggningsarbete, byggnadssnickeri,
måleri eller kanske betong? Då är Bygg och
anläggningsprogrammet det perfekta valet för dig.
Du väljer inriktning mot Måleri, Mark och anläggning samt
Husbyggnad med specialisering trä, betong och murning.
Utbildningen ger dig kunskaper om branschens olika yrken och
arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande. Det
ger en bra grund för samverkan mellan arbetsplatsen och kunder,
men utvecklar också din förmåga att arbeta självständigt.
Programmet är branschrekommenderat där de flesta går ut i jobb
direkt efter studenten, ofta genom anställning på sin tidigare
APL-plats.
Skulle du vilja plugga vidare är det fullt möjligt, eftersom du kan
läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet.
Ett yrkesprogram med möjligheten till både arbete och vidare
studier.

Yrkesprogram
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Restaurang- och
livsmedelsprogrammet /RL
Yrkesprogram

Brinner du för matlagning och dryckeskunskap eller kanske drömmer att driva egen
restaurang i framtiden?
På Restaurang och livsmedelsprogrammet förbereder
vi dig för ett yrkesliv inom service, mat och dryck i vår
egna skolbyggnad Altinska, strax intill Hedbergska.
I Altinska restaurangen lär du dig grunderna i ett
metodkök, från att laga mat till att ta emot beställningar
och servera gäster. Vi har också nära samarbete
med restaurangbranschen, nationellt såväl som
internationellt.

Genom din APL får du utveckla dina kunskaper i skarpt
läge, och det finns även möjlighet till utlandspraktik.
Skulle du vilja plugga vidare är det fullt möjligt,
eftersom du kan läsa kurser som ger dig
grundläggande högskolebehörighet.
Ett yrkesprogram med möjligheten till både arbete och
vidare studier.
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Hotell- och turismprogrammet /HT
Yrkesprogram

Är drömjobbet att resa, träffa
nya människor och att bo på och
uppleva nya platser? På Hotell- och
turismprogrammet förbereds du
för arbete eller vidare studier i en
spännande och växande bransch.
Programmet är yrkesförberedande för
arbete inom hotell och konferens. Du får
även utbildning inom områden som guide
och reseledare samt turistinformation.
Här varvas teoretiska studier med
praktiska inslag som tex arbete på större
idrottsarrangemang eller stora konferenser.
Skulle du vilja plugga vidare är det fullt
möjligt, eftersom du kan läsa kurser som
ger dig grundläggande högskolebehörighet.
Ett yrkesprogram med möjligheten till både
arbete och vidare studier.

Jag får vara med när
det vänder för någon
som mått dåligt.

Joakim,
ortopedteknisk
ingenjör

Region Västernorrland
– vi finns i en framtidsbransch
med medarbetarna i fokus

Jag har ett utmanande,
roligt och kreativt yrke.

Biomedicinsk analyker
Köksbiträde Vaktmästare
Städare Ekonom Tekniker
Barnskötare Bibliotekarie
Skötare Reparatör Jurist

Fysioterapeut

Psykoterapeut Ingenjör
Lärare Systemförvaltare
Sjukhuskemist Ergonom

Tandläkare

Kommunikatör

Kock
Audionom

Psykolog

Läkare

Fasghetsskötare

Controller HR-konsult

Tandsköterska

Administratör
Mikrobiolog

Sekreterare

Fotvårdsspecialist

Läs mer på
www.rvn.se

Arbetsterapeut

Upphandlare
Tandhygienist

Undersköterska

Utredare Logoped Synpedagog
Assistent Diest Kurator Telefonist

Folkhälsoplanerare

Matilda,
skötare inom
psykiatrisk vård

Apotekare Specialistsjuksköterska

Sjuksköterska

Beteendevetare Sjukhusfysiker

Visste du att det finns cirka 200 yrken i Region Västernorrland?
Tyngdpunkten ligger på yrken inom vården, men det finns
många andra verksamheter med spännande innehåll. Några
exempel är tandvård, kultur och miljö. Kort sagt: hos oss finns
något för alla!
Hör våra medarbetare berätta på www.rvn.se/medarbetare

Det bästa med mitt jobb
är mina kollegor.

Johanna,
tandsköterska
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Försäljnings- och
serviceprogrammet/FS
(tidigare namn: Handels- och administrationsprogrammet/HA)
Yrkesprogram

Drivs du att innovationer och ideér? Vill du
starta eget eller bli en eftertraktad säljare?
Försäljnings och serviceprogrammet passar dig som
vill arbeta med service och bemötande. Här får du
bland annat utveckla dina förmågor inom försäljning
och marknadsföring. Genom det arbetsplatsförlagda
lärandet, APL, skapar du värdefulla kontakter med
branschen inför framtiden.
Skulle du vilja plugga vidare är det fullt möjligt,
eftersom du kan läsa kurser som ger dig
grundläggande högskolebehörighet.
Ett yrkesprogram med möjligheten till både arbete
och vidare studier.
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Fordons- och
transportprogrammet /FT
Vill du arbeta i en bransch där
behovet av fordonstekniker och
transportchaufförer ökar, och där
utveckling och tekniken går framåt?
I våra verkstäder på Västermalms skola får du
utveckla ditt intresse för teknik och motordrivna
fordon. Här får du från början lära dig om alla
motorkonstruktioner, om branschens olika yrken,
samt testa på alla inriktningar.
Senare väljer du någon av dom fyra
inriktningarna: Personbil, Lastbil och mobila
maskiner, Karosseri och lackering eller transport
där den sistnämnda har sina utbildningslokaler
och depå i Birsta.
Skulle du vilja plugga vidare är det fullt
möjligt, eftersom du kan läsa kurser som ger
dig grundläggande högskolebehörighet. Ett
yrkesprogram med möjligheten till både arbete
och vidare studier.

SUNDFRAKTGRUPPEN
Oavsett om du ser dig själv springa ut på studentdagen som ekonom, transportledare,
fastighetsskötare, hamnarbetare, administratör, chaufför, maskinförare eller
hållbarhetspecialist så passar DU in i vår breda verksamhet!
Sundfraktgruppen ska vara det självklara valet av hållbara helhetslösningar för våra kunder,
där tillsammans är vårt ledord och avgörande för att möta morgondagens marknad.
Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss www.sundfrakt.se

Yrkesprogram
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Industritekniska programmet /IN
Yrkesprogram
Vill du arbeta praktiskt
med att tillverka saker
eller kanske styra häftiga maskiner bakom en
dataskärm? Vill du gå
ett program med stora
jobbmöjligheter, som
samtidigt öppnar upp för
vidare studier?
På Industritekniska
programmet kan du genom
vår inriktning Produkt- och
maskinteknik certifiera dig
i CNC-teknik för att kunna
arbeta som svarvare efter
utbildningen. Eller så kan
du genom vår inriktning
Svetsteknik bli diplomerad
internationell svetsare
(IWsvetsare).
Du har 15 veckors
arbetsplatsförlagt lärande
(APL), alltså möjlighet att
jobba på olika arbetsplatser
inom ditt yrkesområde.
Fördelarna är att du skapar
kontakter och att du får testa
dina kunskaper från skolan.
Efter utbildningen har du
möjlighet att arbeta som
till exempel CNC-operatör,
svetsare, svarvare, fräsare
eller plåtslagare.

Cinemagraf - någon som
svetsar kreativ vinkel - Västermalm

Skulle du vilja plugga vidare
är det fullt möjligt, eftersom
du kan läsa kurser som
ger dig grundläggande
högskolebehörighet.
Ett yrkesprogram med
möjligheten till både arbete
och vidare studier.

19

Gymnasiesärskolans olika program
På Gymnasiesärskolan finns fyra olika program. De är alla inriktade på personlig utveckling
och förberedelse för arbetslivet, fortsatta studier eller annan sysselsättning. I studietiden ingår
arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute i arbetslivet.
• Gymnasiesärskolans individuella program
• Gymnasiesärskolans nationella program Hotell, restaurang och bageri
• Gymnasiesärskolans nationella program Hälsa, vård och Omsorg
• Gymnasiesärskolans nationella program Fastighet, anläggning och byggnation

Introduktionsprogrammet
Programmet vänder sig till dig som saknar ett eller flera betyg och är därför inte behörig till ett
nationelltprogram. Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har
godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din
kunskapsutveckling.
Oavsett vad du behöver så hjälper vi dig med din skolgång. Våra inriktningar är:
• Individuellt alternativ - Individuellt alternativ är för dig som saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för
att komma in på ett nationellt program.
• Programinriktat val - Programinriktat val är sökbart för dig som vill gå ett nationellt program, men saknar ett eller
flera av de godkända betyg som krävs.
• Språkintroduktion - Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige.
• Yrkesintroduktion - Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett 		
yrkesprogram.

Läs mer på gymnasium.sundsvall.se
– Sundsvalls gymnasiums hemsida

Kontakta oss

Hedbergska

Västermalm

sundsvallsgymnasium@sundsvall.se
www.gymnasium.sundsvall.se

Skolhusallén 6,
852 37 Sundsvall

Universitetsallén 17,
852 34 Sundsvall

060-19 10 00

060-19 24 10

060-19 17 00

Program på
Hedbergska

Program på
Västermalm

BF, SA, EK, RL,
HT, HA, ES

BA, EE, IN, FT,
NA, VO, TE, IM,
Gymnasiesärskola

• 20176 • www.jssverige.se
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