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På Slottegymnasiet finns ett nyfiket klimat, gemenskap, 
engagemang och tydliga förväntningar på varandra. Lärande, 
goda resultat och en mångsidig utveckling står i centrum.

UF-företagande har en lång tradition hos oss i Ljusdal och 
flera av skolans elever har tagit emot priser för sina rika idéer. 

Skolan samarbetar med lokala företag och många elever 
blir erbjudna arbete direkt efter studenten.

Ta chansen och utveckla ditt intresse! Du kan välja 
mellan flera olika individuella val. Flera professionella 
musiker och sportprofiler verkar som mentorer på skolan.

Vi är den nära  
gymnasieskolan med 

de stora möjligheterna 
Viktigast för oss är att du trivs i våra händer. 

På Slottegymnasiet arbetar vi med inkludering. Alla elever 
ska bli sedda, få utrymme att utvecklas och känna sig trygga 
under sin tid hos oss. Det är en av hörnstenarna i vårt 
dagliga arbete.

 
För att skolarbetet ska fungera behöver man inte bara 
engagerade lärare och bra lokaler. Vi erbjuder mycket annat 
utöver det. Det behövs för att du ska nå dit du vill med  
dina studier. 

På nästa uppslag presenterar vi allt det där 
andra som vi erbjuder dig som elev på vår gymnasieskola.

.

Elev för en dag!
Vi hälsar dig i årskurs 9 välkommen på studiebesök! Under Elev för en dag hälsar du på hos det gymnasie-
program du är mest nyfiken på. Vi tar hand om dig under dagen och bjuder på lunch. Ett fantastiskt tillfälle  
för dig som kanske står och väger mellan två program eller inriktningar. 
Kontakta programansvarig lärare för mer information, uppgifterna finner du vid varje program. 

Nära till drömmarna

Nära till verkligheten

Nära till varandra

Nära nu, nära i morgon

Nära till tryggheten

Din framtid – ditt val! 
Att välja gymnasieprogram är inte alltid enkelt. 
Men vi finns här för att hjälpa dig.

Här i Ljusdal har vi ett brett utbud av kultur, sport och naturupplevelser 
Du hittar oss i vackra Hälsingland, och kommunen är bland annat känd för 
streetart, en populär cykelpark och skidbacke i Järvsö och världsarvet Häl-
singegårdar.

Slottegymnasiet andas kreativitet, mångfald och glädje. 
Om du väljer att läsa ett gymnasieprogram hos oss 
så har du möjligheter att få studier med ett varierat 
innehåll. 

Du kan kombinera dina studier på programmet med 
olika inriktningar och individuella val som till exempel 
högskolespår, UF-företagande, specialidrott eller bild. 

Du som är sportintresserad kan skräddarsy din utbild-
ning med bandy eller fotboll som specialupplägg, eller 
idrotta på ditt individuella val.

Oavsett om du väljer ett högskoleförberedande pro-
gram eller ett yrkesprogram så finns möjligheterna till 
både vidareutbildning på högskola eller för dig som 
elev att gå direkt ut i arbetslivet efter din examen. 

Vi har även internationella kontakter och en prisad 
tradition av UF-företagande.

Varmt välkommen till oss!

"Slottegymnasiet är en välskött 
och trivsam gymnasieskola  
som erbjuder en högkvalitativ 
gymnasieutbildning. Vi värnar 
om en bra miljö där trygghet 
och arbetsglädje för elever och 
personal ständigt är i  
fokus." - Martin Olsson, rektor

Innehåll:

Den nära gymnasieskolan 03
Inte bara lektioner på gymnasiet 04-05
Allt om Kulturskolan 06-07
Barn- och fritidsprogrammet                          08-09
Ekonomiprogrammet                           10-11
Teknikprogrammet  12-13
Industritekniska programmet 14-15
Naturbruksprogrammet 16-19

Naturvetenskapsprogrammet 20-21
Samhällsvetenskapsprogrammet 22-23
Vård- & omsorgsprogrammet 24-25
NIU 26-27
Introduktionsprogrammen                     28-29
 30-31 
Viktiga datum                   32

 slottegymnasiet@ljusdal.se

 0651-184 00
           

 www.slottegymnasiet.se
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Bibliotek
Mitt i skolan ligger Slottegymnasiets bibliotek. Vi hjälper 
dig med skolarbetet och här finns information, datorer 
och studieplatser. Självutlåningsstationen hjälper dig med 
dina biblioteksärenden när som helst under skoldagen. 

Biblioteket prenumererar även på ett antal databaser 
och hjälper dig med digitala sökstrategier. 

Elevboende
Vi erbjuder ett tryggt och bekvämt boende nära skolan. Rum-
men är enkelrum med dusch/wc och internetuppkoppling. 

Få en lugn stund på rummet eller umgås med grannar i 
det gemensamma vardagsrummet. Varje korridor har ett 
fullt utrustat kök där du lagar din egen mat. Några  
hundra meter från elevhemmet ligger en livsmedelsaffär. 
siw.haggblom@ljusdalshem.se 

Sk

samarbete med företagarna i kommunen, och resulterar 
ofta i att eleverna har stor möjlighet till arbete efteråt.

Ung Företagsamhet är en ideell organisation som sedan 
1980 verkar för att ge ungdomar möjlighet att utveckla 
kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap.

Under ett år på gymnasiet kan man driva företag med 
verkliga tjänster och varor. Eleverna får utveckla och 
träna på sin företagsamhet, kreativitet och sitt entre-
prenörskap. Varje UF-företag har minst en lärare/coach 
och till företaget knyts också en rådgivare från det lokala 
näringslivet.

Slottehubben

 

På Slottegymnasiet finns ett elevhälsoteam där 
skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- 
och yrkesvägledare ingår. Tillgång till skolläkare och 
skolpsykolog finns också. Din hälsa är viktig för 
att du ska lyckas med dina studier. Tveka inte att 
kontakta elevhälsan om du behöver någon att prata 
med, stöttning för att klara studierna eller råd om 
din hälsa.

  
En verksamhet för dig som behöver hjälp med läxor,
arbeten, inlämningsuppgifter och/eller få stöd med 
planering och struktur av dina studier. Studieverk-
stan håller även öppet efter skoltid och finns till för 
dig som elev.

Slottegymnasiet har tre certifierade college på sko-
lan. Industritekniska programmet samt naturbruks-
programmet ingår i Teknik college Hälsingland.
Vård- och omsorgsprogrammet ingår i Vård- och 
omsorgscollege sedan 2011. Detta innebär ett nära 

Slotte ger dig kunskap, skratt,    utveckling och en trygghet         

Studieverkstan

Certifierade college

Elevhälsoteam

Ung Företagsamhet

Nästa uppslag: 
Slottegymnasiet + 
Kulturskolan = sant! 

Internationella utbyten
Vi håller dörrarna öppna mot omvärlden. Vi har inter-
nationella kontakter och ett utbyte med flera europeiska 
länder. Möjlighet att göra apl utomlands finns på våra 
yrkesprogram genom EU-projektet Erasmus+. 

Välmeriterade lärare

All vår personal är välutbildade och andelen legitimerade 
lärare är nästintill 100%. Kurator, skolsköterska, speci-
allärare och specialpedagog samt vår studie- och yrkes-
vägledare har ett nära samarbete med lärare och övrig 
personal för att din gymnasietid hos oss ska bli så som du 
önskar.
 

I vår cafeteria finns härliga mackor, dryck och enklare 
måltider att beställa till mycket förmånliga priser. Det är 
i cafeterian som våra Niu-elever får sina förstärkningsmål, 
och det är i cafeterian du går när du behöver extra energi 
och en naturlig mötesplats att gå till.
Personalen som bemannar cafeterian jobbar inom ramen 
för LSS.

Skolcafeterian
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Slottegymnasiet delar lokaler med de kommunala
verksamheterna Slottehubben och numera också
Kulturskolan. Hösten 2020 flyttade nämligen
Musikskolan, EstradLjusdal och Skolkulturen ihop
och bytte namn till Kulturskolan Ljusdals kommun.
Precis som tidigare arrangeras föreställningar, kurser
och workshops både på skoltid och fritiden för barn
och unga i bland annat dans, teater, instrumentspel,
sång, keramik och film! 

På området där Slottegymnasiet, Kulturskolan
och Slottehubben ligger finns också gym,
dansstudio, skyttelokal, boxningssal, Slottescenen
med mera.

Det gör det enklare för dig som elev att till exempel
spela ett instrument, stå på scen, gymma på en
håltimme, dansa eller satsa på kampsport.
Prata med vår personal i informationsdisken så får
du veta mer. 

Välkomna till oss på Kulturskolan, besök oss gärna
på ljusdal.se/kultur för att läsa mer. 

Vi vill lägga grunden för kulturlivet i Ljusdals
kommun, och världen, med dig! 

KULTURSKOLANS

N U  S T A R T A R

H I S T O R I A

VERKSTADSSKOLEVÄGEN 34
827 34 LJUSDAL

KULTURSKOLAN
0651-182 01

KULTURSKOLAN@LJUSDAL.SE

SLOTTEHUBBEN
0651-185 37

SLOTTEHUBBEN@LJUSDAL.SE

LJUSDAL.SE/KULTURSKOLAN
FACEBOOK OCH INSTAGRAM

KULTURSKOLAN LJUSDALS KOMMUN
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”Här på BF får man erfarenheter och kunskaper som 
behövs inför framtiden" - Lina

utveckling (må-bra-kunskap).
Du får prova på bland annat vandring, skidåkning och 
andra friluftsaktiviteter.

INRIKTNING

PEDAGOGIK OCH SOCIALT ARBETE
Ger dig kunskaper om barn i förskola, förskoleklass, skola 
och fritidshem samt fördjupade kunskaper om människor i 
olika åldrar som är i behov av särskilt stöd. Du får inblick i 
olika pedagogiska teorier som till exempel Freinet och Reg-
gio Emilia. Utomhuspedagogik är en viktig kunskap där vi 
provar på olika aktiviteter utomhus.

EFTER AVSLUTAT PROGRAM
Programmet passar dig som har som mål att arbeta som till 
exempel barnskötare, elevassistent, förskollärare, lärare, skid-
lärare, personlig tränare, polis, idrottsledare, eller liknande.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder 
till en yrkesexamen och du kan direkt påbörja en yrkesbana 
eller fortsätta att studera på yrkeshögskola. Du har även 
möjlighet att få högskolebehörighet.
 Under utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande 
(APL). Det betyder att du under 17 veckor kommer att 
genomföra dina teoretiska kunskaper på en arbetsplats. Där 
har du möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och får 
en inblick inom ditt yrkesområde. APL ger en fantastisk 
möjlighet att skapa kontakter i arbetslivet, vilket många 
tidigare elever har haft stor nytta av. Det finns också goda 
möjligheter till APL utomlands. Vi erbjuder två inriktningar 
från och med årskurs två:

INRIKTNING 

FRITID 
Ger dig kunskaper om människors fritid, olika friskvårds-
verksamheter, hälsa och hälsofrämjande arbete. Du får
kännedom om människor i olika åldrar som är i behov av 
särskilt stöd och om din egen friskvård och personliga

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER
  
ÄMNE     POÄNG 
Engelska 5    100 
Historia 1a1    50 
Idrott och hälsa 1   100  
Matematik 1a    100 
Naturkunskap 1a1   50 
Religionskunskap 1   50  
Samhällskunskap 1a1   50 
Svenska 1/ svenska som andraspråk 1 100

SAMMANLAGT    600

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER

ÄMNE     POÄNG
Hälsopedagogik   100 
Lärande och utveckling  100 
Kommunikation   100 
Människors miljöer   100 
Pedagogiskt ledarskap   100 
Naturkunskap 1a2   50  
Samhällskunskap 1a2   50 
Svenska 2/ svenska som  
andraspråk 2    100 

SAMMANLAGT    700

INDIVIDUELLT VAL   200  
 
GYMNASIEARBETE   100
 

UTÖKAD KURS

ÄMNE
Historia 1a1 (erbjuds båda inriktningar) 50

Kontakt: fredrik.sjoholm@edu.ljusdal.se

Programstruktur

BARN - OCH FRITIDSPROGRAMMET
Vill du jobba med människor? Är du intresserad av att röra på dig och vill 
utveckla ditt ledarskap? Hos oss får du arbeta med din egen och andras 
utveckling. Hos oss får du kunskaper om  människor i olika  
åldrar och med olika förutsättningar. 

PROGRAMFÖRDJUPNING  

ÄMNE     POÄNG
Naturguidning 1   100
Specialpedagogik 1   100
Utomhuspedagogik   100

FRITID OCH HÄLSA    
Aktiviteter och upplevelser  100  
Naturguidning  1   100
Naturguidning 2   200 
Specialpedagogik 1    100
Aktivitetsledarskap-äventyr   100 

PEGDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE 
Specialpedagogik 1                 100
Specialpedagogik 2                100
Skapande verksamhet             100
Barns lärande och växande     100
Pedagogisk teori och praktik    100
Utomhuspedagogik                 100
 
SAMMANLAGT    900
  
INRIKTNINGAR    

FRITID  OCH HÄLSA 
Fritids- och friskvårds-
verksamheter    200  
Fritids- och idrottskunskap  100 
 
  
PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE 
Pedagogiskt arbete   200
Socialt arbete    100 
 
SAMMANLAGT    300

Elever som läser på Barn- och fritidsprogrammet på  
Slottegymnasiet läser grundläggande högskolebehörighet.
I årskurs 2 läser de svenska 2 och engelska 6. I årskurs 3 
läser de svenska 3 historia 1a2.
I årskurs 3 kan också ett tillval göras av matematik 2, vilket 
ger särskild högskolebehörighet.
Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under  
årskurs 1 och får då läsa andra kurser istället.
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EKONOMIPROGRAMMET
Denna utbildning utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi,
företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

”Jag ser fram emot att lära mig mer om  
företagande. Jag blir diplomerad gymnasie- 
ekonom och kan söka jobb direkt efter  
utbildningen eller studera vidare.”  
- Amanda

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser 
används på bästa sätt för att tillgodose människors 
behov. Företagsekonomi utgår från företagets perspek-
tiv och utvecklar tillsammans med entreprenörskap de 
kunskaper som krävs för att starta och driva företag.  
 Under årskurs tre har du möjlighet att lära dig allt 
om Ungt Företagande, UF. Du lär dig att starta, driva 
och avveckla ett eget företag. Inom juridiken be-
handlas det svenska rättssystemet samt lagar som styr 
företag, organisationer och privatliv. 
Vi erbjuder två inriktningar från årskurs två:

INRIKTNING 

EKONOMI
INRIKTNING 
JURIDIK

Vi gör flera studiebesök, bland annat till tingsrätten i 
Hudiksvall, där vi observerar en rättegång. Vi besöker 
även banker och företag. Utbildningen utvecklar elev-
ernas kunskaper om hur människor tänker, känner 
och handlar. I kursen kriminologi får du till exempel 
en djupare insikt i vad kriminalitet beror på. 

EFTER AVSLUTAT PROGRAM 
Du kan få ett jobb direkt efter studenten eller söka 
flera utbildningar i Sverige och utomlands. Med en 
ekonomiutbildning i ryggen har du även behörighet 
att studera vidare till journalist, polis eller psyko-
log. Exempel på arbetsplatser kan vara myndighe-
ter, banker, redovisningsbyråer, advokatbyråer eller 
marknadsföringsbyråer. Du har även alla verktyg du 
behöver för att starta ett eget företag när du läst Ung 
Företagsamhet.

Kontakt: anna-karin.persson@edu.ljusdal.se

Programstruktur

 

  

EKONOMIPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER
  
ÄMNE     POÄNG
Engelska 5    100
Engelska 6    100
Historia 1b    100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1b    100 
Matematik 2b    100 
Naturkunskap 1b   100 
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b   100  
Samhällskunskap 2   100 
Svenska 1/svenska som 
andraspråk 1    100 
Svenska 2/svenska som 
andraspråk 2    100 
Svenska 3/svenska som 
andraspråk 3    100 
 
SAMMANLAGT    1250

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER

ÄMNE     POÄNG  
Företagsekonomi 1   100 
Privatjuridik    100 
Moderna språk   100 
Psykologi    50 

SAMMANLAGT    350

INDIVIDUELLT VAL   200  
Naturkunskap 2 (med flera)   
Matematik 3b (inriktning juridik)   

GYMNASIEARBETE   100

INRIKTNINGAR   

EKONOMI     POÄNG
Företagsekonomi 2   100
Entreprenörskap och  
företagande    100
Matematik 3b    100

JURIDIK       
Filosofi 1    50 
Psykologi 2a    50 
Affärsjuridik    100 
Rätten och samhället    100 

SAMMANLAGT   300  

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

EKONOMI    POÄNG
Ledarskap och organisation  100 
Affärsjuridik    100 
Marknadsföring   100  

JURIDIK  
Marknadsföring, engelska 7 
eller sociologi.    100 
Ledarskap och organisation  100 
Kriminologi    100 

SAMMANLAGT   300
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Teknikprogrammet vänder sig till den elev som är 
intresserad av teknik i vid bemärkelse, teknikens 
roll i samhället och hur den tekniska utvecklingen 
samverkar med människor. Utbildningen riktar sig 
till dig som är intresserad av hur man kan forma 
framtiden genom teknik och är intresserad av kom-
mande yrken.
 Teknikprogrammet ger dig som elev en god grund 
för vidare studier men även en bra förutsättning 
för att fortsätta lära dig i arbetslivet, samt till att 
utveckla insikter i företagandets villkor.
 Teknikprogrammet på Slottegymnasiet ger en 
gedigen programmeringsutbildning där vi erbjuder 
eleverna att lära sig mer inom områden som bland 
annat utveckling av artificiell intelligens (AI), 
spelprogrammering, tillämpad programmering och 
databaser.

INRIKTNING 

TEKNIKVETENSKAP
 
Är du intresserad av både teknik, matematik och 
fysik och vill koppla samman dessa ämnen? Då kan 
inriktningen teknikvetenskap på Teknikprogram-
met vara något för dig.
 Inriktningen teknikvetenskap omfattar kunskaper 

“ Utvecklingen av artificiell 
intelligens, AI, har under det 
senaste decenniet ökat explo-
sionsartat”  - Lunds universitet

om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmeto-
der och verktyg för matematisk modellering, simule-
ring, styrning och reglering. 
 Din förmåga till analys kommer att utvecklas, din 
kreativitet och förmåga att lösa problem och ta initiativ.

EFTER AVSLUTAT PROGRAM
 Eleven får med hjälp av utbildningen viktiga verktyg 
att ta med sig in i vidare studier, eller ute i arbetslivet. 
Målet med studierna är att ge eleven den kunskap och 
kompetens som krävs för att aktivt påverka framti-
dens tekniska utveckling.

Kontakt: 
rikard.flinkfeldt@edu.ljusdal.se

TEKNIKPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER
  
ÄMNE     POÄNG 
Engelska 5    100  
Engelska 6    100 
Historia 1a1    50 
Idrott och hälsa 1   100 
Matematik 1c    100 
Matematik 2c    100 
Matematik 3c    100  
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b   100  
Svenska 1/svenska som  
andraspråk 1    100
Svenska 2/svenska som  
andraspråk 2    100
Svenska 3/svenska som  
andraspråk 3     100 

SAMMANLAGT   1100
 
PROGRAMGEMENSAMMA KURSER 

ÄMNE     POÄNG 
Fysik 1a    150 
Kemi 1     100 
Teknik 1    150  

SAMMANLAGT    400

INDIVIDUELLT VAL   200       
 
GYMNASIEARBETE    100

INRIKTNINGAR    

TEKNIKVETENSKAP  
Teknik 2    100  
Fysik 2     100
Matematik 4     100
 
SAMMANLAGT   300

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  

ÄMNE     POÄNG 
Programmering 1   100 
Programmering 2   100 
Tillämpad program- 
mering     100
Matematik 5     100  

SAMMANLAGT   400

Programstruktur
Var med och utveckla vår digitala framtid!

TEKNIKPROGRAMMET 
Har du pratat med Siri? eller har du funderat på hur det fungerar med 
självkörande bilar? Det är några exempel på AI. Genom att gå Teknik-
programmet på Slottegymnasiet får du lära dig mer om 
artificiell intelligens samtidigt som du får grundläggande kunskaper och 
färdigheter i dataprogrammering.
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Vi är ett TeknikCollege - en kvalitetsstämpel på ut-
bildningar där kommuner, utbildningsanordnare
och företag samverkar för att öka kvaliteten på 
tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära 
samarbete med regionens företag utformas innehållet 
i utbildningen så att det passar industrins framtida 
behov och gör det lättare att få jobb efter skolan.
 Industrikunskaperna är internationella och under 
År 2 och 3 är det här en lärlingsutbildning, det
innebär att halva tiden görs som APL (Arbetsplats-
förlagt lärande) på olika företag. Vi tänker miljömed-
vetet och strävar efter jämställdhet. Vårt upplägg på 
Slottegymnasiet ger eleverna ”Heta arbeten”, truckut-
bildning och traverskort, på företagens begäran.
Vår utbildning passar dig som vill ha en kvalificerad 
yrkesutbildning och är redo att ta steget direkt ut i 
arbetslivet.

Vi erbjuder två inriktningar:
INRIKTNING

PRODUKT & MASKINTEKNIK
Möjlighet att ta Grönt kort CNC.

Vår utbildning passar dig som vill ha en kvalificerad yrkesutbildning 
och är redo att ta steget direkt ut i arbetslivet. 

INRIKTNING

SVETSTEKNIK
Metoder: MMA, TIG, MIG/
MAG mm.

Inom båda inriktningarna får 
du arbeta med marknadsföring, 
design, problemlösning och 
olika projekt.  
 Inom programmet erbjuder vi även högskoleförbe-
redande kurser och ett högskolespår för vidare studier. 
Möjligheter finns till sommarjobb under utbildnings-
tiden.

EFTER AVSLUTAT PROGRAM
Utbildningen passar även för dig som vill jobba in-
ternationellt och få värdefull arbetslivserfarenhet. Du 
som efter utbildningen vill läsa vidare kan utbilda dig 
till bland annat ingenjör, verktygsmakare, konstruktör 
mm. Det finns stora chanser till anställning efter avslu-
tad utbildning.

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET 

"Det är intressant hur man kan bearbeta en järnbit 
och goda jobbmöjligheter" - Anton INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER
ÄMNE     POÄNG 
Engelska 5    100 
Historia 1a1    50  
Idrott och hälsa 1   100 
Matematik 1a    100 
Naturkunskap 1a1   50 
Religionskunskap 1   50  
Samhällskunskap 1a1   50 
Svenska 1/Svenska som  
andraspråk 1    100 

SAMMANLAGT    600 

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER 
ÄMNE     POÄNG 
Industritekniska processer 1  100  
Människan i industrin 1   100
Produktionskunskap 1   100 
Produktionsutrustning 1  100 
 
SAMMANLAGT    400

INRIKTNINGAR    

PRODUKT OCH MASKINTEKNIK  
Datorstyrd produktion 1  100
Produktionsutrustning 2  100 
Produktutveckling   100 
 
SVETSTEKNIK  
Produktutveckling 1   100  
Kälsvets 1     100
Svets grund    100 
Tillverkningsunderlag 1  100  
 
SAMMANLAGT   300-400

INDIVIDUELLT VAL    200
 
GYMNASIEARBETE    100

PROGRAMFÖRDJUPNING
PRODUKT OCH MASKINTEKNIK  
CAD 1     50  
CAD 2     50 
CAD/CAM    100  
Tillverkningsunderlag1  100 
Tillverkningsunderlag 2  100 
Datorstyrdproduktion 2  100  
Datorstyrdproduktion 3  100 
Datorstyrdproduktion 4   100 
Materialkunskap    100 
Industritekniskfördjupning 1   50
Industriteknisk fördjupning 2   50 
 
SVETSTEKNIK  
CAD 1     50  
CAD 2     50 
CAD/CAM    100
Datorstyrdproduktion 1  100
Tillverkningsunderlag 2   100
Stumsvets 1     100
Stumsvets 2     100
Datorstyrdproduktion 2   100
Kälsvets 2     100

SAMMANLAGT   800-900

Elever kan välja diplomerad utbildning till årskurs 2, vilket 
innebär att eleven läser totalt 2800 poäng istället för 2500 
poäng. 

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slottegymnasiet 
läser grundläggande högskolebehörighet i årskurs 2 och 
årskurs 3. Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2. 
Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under  
årskurs 1 och får då läsa andra kurser istället.

Kontakt: susanne.hall.fredholm@edu.ljusdal.se

Programstruktur
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GRÖNT KORT

Alla elever på inriktningen Skogsbruk har möjlig-
het att ta Grönt kort för Natur- och kulturmiljövård. 
Grönt kort krävs idag av de flesta bolag och är ett 
bevis på att du har de “gröna kunskaper” som behövs 
för att få arbeta inom skogsbruket. I undervisningen 
ingår att du ska kunna använda, och sköta maskiner 
samt utrustning som används i ett aktivt skogsbruk. 
Du får lära dig att arbeta självständigt och i arbetslag. 
Under tre år har du minst 15 veckors praktik. 

EFTER UTBILDNINGEN
Valbara kurser ger högskolebehörighet till exempelvis 
skogsmästare eller viltförvaltare.  Efter utbildningen 
kan du arbeta som till exempel skogsmaskinförare, 
skogs- och naturvårdare, egen företagare, lärare inom 
gröna sektorn, arbetsledare, jakt- och viltvårdare. 

Vi är ett TeknikCollege - en kvalitetsstämpel på ut-
bildningar där kommuner, utbildningsanordnare
och företag samverkar för att öka kvalitén. 
 Naturbruksprogrammet är ett brett yrkesprogram 
med många möjligheter. Programmet vilar på områ-
den som turism, teknik och entreprenörskap. 

Vi vänder oss till elever som vill arbeta med växter, 
turism, mark, vatten eller skog. Hos oss kommer du 
att tränas i att granska och reflektera kritiskt över hur 
naturen kan brukas på ett hållbart sätt.  

INRIKTNING  

SKOGSBRUK

Det här är inriktningen för dig som vill arbeta inom 
skogsbruk. Inom inriktningen lär du dig grunderna 
för ett modernt skogsbruk. I undervisningen ingår att 
du ska kunna använda och sköta de maskiner och ut-
rustningar som används i ett aktivt skogsbruk. Du lär 
dig att arbeta självständigt och i arbetslag, med insikt 
i vad gott yrkesmannaskap kräver.

EFTER UTBILDNINGEN
När du har gått ut naturbruksprogrammet med 
inriktning skogsbruk har du möjlighet att arbeta som 
bland annat skogsmaskinförare, skogsmaskinmekani-
ker eller skogsvårdare.

 
 

Vår utbildning passar dig som vill ha en kvalificerad yrkesutbildning 
och är redo att ta steget direkt ut i arbetslivet. 

PROFIL 
MASKIN
Maskinprofilen är praktisk körning på “verkliga” 
uppdrag. Den största delen av maskinutbildningen 
består av praktisk körning i fält, där eleverna delas in i 
två grupper. 
 Du jobbar i två skift med bland annat två nya skör-
dare och sex nya skotare. Här får du och övriga elever 
arbeta som en enskild avverkningsgrupp där det ingår 
övningar med maskinvård, reparationer, apterings-
uppföljning och felsökning.

NATURBRUKSPROGRAMMET 
”Skogen tar aldrig slut och är rolig och avkopplande att jobba med. 

Mitt mål är att bli skogsmästare.” - Linn



18 19

GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER
ÄMNE     POÄNG
Engelska 5    100
Historia 1a1    50 
Idrott och hälsa 1   100  
Matematik 1a    100  
Naturkunskap 1a1   50  
Religionskunskap 1    50 
Samhällskunskap 1a1   50  
Svenska 1/svenska som  
andraspråk 1    100

SAMMANLAGT   550

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER

ÄMNE     POÄNG
Biologi 1    100 
Entreprenörskap   100  
Naturbruk    200  

SAMMANLAGT   400

INRIKTNINGAR 
 SKOGSBRUK    
Marken och växternas biologi  100 
Motor- och röjmotorsåg 1  100 
Mångbruk av skog   100  
Terrängtransporter   100  
Virkestransport med skotare  100 
Skogsskötsel 1    100 
Virkeslära    100  

SAMMANLAGT   700
1
INDIVIDUELLT VAL    200 
 
GYMNASIEARBETE    100ÅRSKU

Programstruktur

Kontakt: kjell.persson@edu.ljusdal.se

PROGRAMFÖRDJUPNING 
SKOGSBRUK    POÄNG 
Avverkningsmaskiner   100  
Skogsskötsel specialisering  100  
Skogsmaskiner specialisering    200  
Skogsskötsel 2    100 
 
SAMMANLAGT   500 
 
TEKNIKCOLLEGE NATURBRUK
ÄMNE     POÄNG 
Svenska 2/svenska som  
andraspråk 2     100
Svenska 3/ svenska som  
andraspråk 3     100 
Engelska 6     100

SAMMANLAGT    300

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slottegymnasiet 
läser grundläggande högskolebehörighet i årskurs 2 och 
årskurs 3. Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2. 
Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under  
årskurs 1 och får då läsa andra kurser istället.RS 1

NATURBRUKSPROGRAMMET
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Tycker du att matte, fysik, kemi och biologi är intres-
sant? Då är naturvetenskapsprogrammet något för dig. 

Vårt sätt att jobba är typiskt för naturvetare, med 
det menas att vi varvar teori med laborationer och 
experiment. Detta gör vi både i klassrummen och 
som fältstudier och studiebesök. Ibland sker arbetet 
individuellt, ibland i grupp. Du kommer att jobba 
med problemlösning, lite som en kriminalare; ta reda 
på fakta och bearbeta detta på ett kritiskt sätt och dra 
logiska slutsatser.  
 
INRIKTNING 

NATURVETENSKAP 
Ger en fördjupning i ämnena biologi, fysik, kemi och 
matematik. 
 
NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE 
Ger kunskaper inom ämnena naturvetenskap, sam-
hällskunskap och geografi.
 

Naturvetenskapsprogrammet ger den bredaste högskoleförberedelsen. 
Hos oss utvecklar du dina kunskaper om sammanhang i naturen,  
livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. 

NATURVETENSKAPS-
PROGRAMMET 

”Den här utbildningen passar de nyfikna och ambitiösa. 
Mitt mål är att bli läkare.” - Sarah

GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER 
 
ÄMNE     POÄNG
Engelska 5    100  
Engelska 6    100  
Historia 1b    100 
Idrott och hälsa 1   100 
Matematik 1c    100 
Matematik 2c    100 
Matematik 3c    100 
Religionskunskap 1   50 
Samhällskunskap 1b   100  
Svenska 1/Svenska som  
andraspråk 1    100  
Svenska 2/Svenska som  
andraspråk 2    100 
Svenska 3/Svenska som  
andraspråk 3    100 

SAMMANLAGT   1150 

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER
 
ÄMNE     POÄNG
Biologi 1    100  
Fysik 1a    150  
Kemi 1     100 
Moderna språk   100  
 
SAMMANLAGT    450 

  

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Programstruktur

Kontakt: alexander.wallen.fransson@edu.ljusdal.se

 
INRIKTNINGAR 

NATURVETENSKAP     POÄNG
Biologi 2    100  
Fysik 2     100 
Kemi 2      100  
Matematik 4     100 
  
NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE 
Biologi 2     100
Geografi 1     100
Samhällskunskap 2    100

SAMMANLAGT   300 - 400

INDIVIDUELLT VAL    200 
Fysik 3 (med flera)    
 
GYMNASIEARBETE    100

PROGRAMFÖRDJUPNING
 
NATURVETENSKAP   POÄNG
Matematik 5    100 
Naturvetenskaplig specialisering 100 

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE
Naturvetenskaplig specialisering  100 
Matematik 4    100 
Kriminologi    100 

SAMMANLAGT    200 - 300

EFTER AVSUTAT PROGRAM 
Du som läser Naturvetenskapsprogrammet får den 
bredaste behörigheten att söka till universitet och 
högskolor. Du kan bland annat läsa vidare till läkare, 
ekonom, biolog, ingenjör, journalist, matematiker, 
jägmästare, fysiker, politiker, kriminolog, kemist eller 
psykolog.

  Hela Sverige ropar efter fler naturvetare och även 
internationellt är möjligheterna till intressanta upp-
drag och arbeten stora. I samarbete med oss på skolan 
kommer du att kunna välja din egen utbildningsprofil 
så att den passar dig och din framtid!
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Utbildningen är utformad så att alla ämnen komplet-
terar och samverkar med varandra. Vi jobbar över äm-
nesgränserna för att ge dig bredd och nya sätt att tänka. 
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig möjlighet att 
fördjupa dig inom dina intresseområden genom våra 
programfördjupningskurser och de individuella valen. 

INRIKTNING

BETEENDEVETENSKAP 
 
Är du intresserad av människans beteende? Här får du 
läsa om hur människan fungerar som individ samt i ett 
socialt sammanhang. Med kurser som psykologi, soci-
ologi, kommunikation och ledarskap och organisation 
lär du dig förstå människan och varför människor beter 

sig på olika sätt i olika situationer.  

SAMHÄLLSVETENSKAP 

Du får förutom viktiga kunskaper och förståelse om 
samhälle, kultur och omvärld också färdigheter i språk, 
modern teknik och utvecklar ditt sätt att tänka och ut-
trycka åsikter. Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar 
de flesta dörrar för dig och ger dig viktiga verktyg för 
högskole- och universitetsstudier samtidigt som det ger 
dig en bred allmänbildning. 

EFTER AVSLUTAT PROGRAM 
Hos oss får du en bred utbildning inom framför allt 
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen.  
Utbildningen ger dig goda förutsättningar för såväl 
fortsatta studier som arbete direkt efter studenten. 
Exempel på yrken som du kan studera till efter sam-
hällsprogrammet är socionom, designer, journalist, psy-
kolog, polis, statsvetare, lärare, förskollärare, advokat, 
IT-chef, brandman och fotograf.

SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET 

”Att gå samhällsprogrammet var aldrig ett val för mig. 

Det var en självklarhet” - Emilia

INRIKTNINGAR  
 
BETEENDEVETENSKAP   POÄNG 
Kommunikation   100  
Samhällskunskap 2   100  
Ledarskap och organisation  100
Sociologi     100  
Psykologi 2a     50

SAMHÄLLSVETENSKAP
Geografi 1     100
Historia 2a     100
Religionskunskap 2    50
Samhällskunskap 2    100
Samhällskunskap 3    100

SAMMANLAGT   450

INDIVIDUELLT VALR   200

GYMNASIEARBETE    100 
 
PROGRAMFÖRDJUPNING
  
BETEENDEVETENSKAP  POÄNG
Historia 2a    100  
Geografi 1    100
Skrivande    100 
Kriminologi    100
Pedagogiskt ledarskap   100
Politik och hållbar utveckling  100  

SAMHÄLLSVETENSKAP
Naturkunskap 2b    100
Matematik 3b     100
Entreprenörskap - UF    100
Kriminologi    100
Medier, samhälle och kommunikation  100
Politik och hållbar utveckling  100
 
SAMMANLAGT    600

GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER 

ÄMNE     POÄNG
Engelska 5    100 
Engelska 6    100  
Historia 1b    100 
Idrott och hälsa 1   100 
Matematik 1b    100 
Matematik 2b    100 
Naturkunskap 1b   100 
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b   100 
Svenska 1/ svenska  
som andraspråk 1    100 
Svenska 2/ svenska  
som andraspråk 2    100 
Svenska 3/ svenska  
som andraspråk 3    100 

SAMMANLAGT   1150

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER 

ÄMNE     POÄNG
Filosofi 1    50
Moderna språk   200 
Psykologi 1    50
 
SAMMALAGT    300

  

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Programstruktur

Kontakt: jens.lindell@edu.ljusdal.se

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är  
intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fung-
erar, både lokalt och globalt. Här tar vi upp frågor som rör  
demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.
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Vård- och omsorgsprogrammet är möjligheternas program!  
Efter avslutat utbildning har du en skyddad yrkestitel som  
undersköterska och dessutom har du möjligheten att studera vidare.

EFTER AVSLUTAT PROGRAM
Vårt program ingår i Vård- och omsorgscollege och 
är en certifierad utbildning. Efter avslutad utbildning 
finns mycket stora förutsättningar att direkt gå ut i 
arbete inom vård och omsorgsyrken. Du kan efter 
gymnasietiden, utifrån intresse, studera vidare till t.ex. 
sjuksköterska med olika specialiseringar, fysioterapeut, 
dietist, psykolog, logoped, polis eller brandman. Det 
råder stor brist på personal inom dessa områden. Efter 
fullgjord utbildning kan du söka en BUI-anställning 
som är en ettårig anställning i kommunen kombinerat 
med fortsatta studier. Efter ett år övergår anställningen 
i en tillsvidareanställning.

VÅRD- OCH  
OMSORGSPROGRAMMET

”Vård- och omsorgsprogrammet är möjligheternas program"

Vi samarbetar med både offentliga och privata arbetsgi-
vare. Tillsammans formar vi en utbildning som grundar 
sig på de verkliga behoven som finns i arbetslivet. För 
dig innebär det en utbildning som garanterar kvalitet, 
anställningsbarhet och möjlighet till vidare studier. 
Under utbildningen har Du förtur till kommunens 
sommarpraktik inom vård- och omsorg. Utbildningen 
ger Dig en bred kunskap där Du fördjupar Dig inom 
ett specialområde i Åk.3 såsom akutsjukvård, psykiatri, 
stöd- och omsorg och äldreomsorg. Vård- och omsorgs-
programmet har sammanlagt 19 veckors APL vilket är 
en omfattande och viktig del i utbildningen. Du ges 
möjlighet att läsa in såväl grundläggande som särskild 
högskolebehörighet. 
 
TRE YRKESUTGÅNGAR

AKUTSJUKVÅRD
PSYKIATRI/FUNKTIONSHINDER 
ÄLDREOMSORG 

 
 
 

Kontakt:  eleonor.wallberg@edu.ljusdal.se 
     linda.svedman@edu.ljusdal.se 
     monica.bjorklund@edu.ljusdal.se

GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER
  
ÄMNE     POÄNG 
Engelska 5    100
Idrott & hälsa 1   50
Matematik 1a    100
Naturkunskap 1a1   100  
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50 
Historia 1a1    50 
Svenska 1/svenska som 
andraspråk 1    100 

SAMMANLAGT   600

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER
  
ÄMNE     POÄNG
Anatomi och fysiologi 1  50 
Anatomi och fysiologi 2  50 
Funktionsförmåga och  
funktionsnedsättning 1  100  
Funktionsförmåga och  
funktionsnedsättning 2  100 
Gerontologi och geriatrik  100 
Hälso- och sjukvård 1   100  
Hälso- och sjukvård 2   100 
Omvårdnad 1     100  
Omvårdnad 2    100
Psykiatri 1    100
Psykiatri 2    100
Psykologi 1     50
Samhällskunskap 1a2   50
Social omsorg 1    100
Social omsorg 2    100 
Svenska 2/svenska som  
andraspråk 2    100 

SAMMANLAGT   1400

INDIVIDUELLT VAL    200

GYMNASIEARBETE    100

PROGRAMFÖRDJUPNING
  
ÄMNE     POÄNG
Vårdpedagogik och  
handledning    100
Räddningsmedicin   100
(Alternativt Matematik 2a)  

SAMMANLAGT   200 

UTÖKAD KURS

ÄMNE
Historia 1a2     50

Elever som läser på Vård- och omsorgsprogrammet på Slot-
tegymnasiet läser grundläggande högskolebehörighet i års-
kurs 2 . Svenska 2  och  engelska 6 samt utökat program med 
historia 1a2 i Åk. 3. I årskurs 3 kan också ett tillval göras av 
matematik 2, vilket ger särskild högskolebehörighet.
Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under årskurs 
1 och får då läsa andra kurser istället."

  

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Programstruktur
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Vi har tre schemalagda pass i veckan som innehåller 
isträning, uppbyggnadsträning, teori med mera. Många 
av dagens och gårdagens elitspelare har passerat genom 
inriktningen bandy vilket vi ser som ett kvitto på att vi 
erbjuder en utvecklande miljö. 

NATIONELL IDROTTSUTBILDNING 
Utbildningen följer bandyförbundets och Skolverkets 
kursplan och utvärderas med jämna mellanrum för att 
säkerställa kvalitén på vad som lärs ut. 

VÅRA TRÄNARE
Träningen leds av vår välutbildade och välmeritera-
de tränare Lännart Nilzon och "världens bästa ban-
dyspelare" Mikhail Svechnikov. Under deras ledning 
får du lära dig hur kroppen reagerar på träning och vad 
det innebär fysiskt och psykiskt. 
Vi tränar på is från skolstarten i augusti fram till mars 
månad. Järvsö Arena är platsen för våra första skär på 
hösten och i början av oktober flyttar vi till Idrottspar-
ken, ett stenkast från skolan där eleverna har ett eget 
omklädningsrum. 

FYSTRÄNING OCH KOST
Uppbyggnadsträningen är en stor del eftersom bandy 
är en komplex sport som kräver att du är snabb och 
stark i hela kroppen. Vi genomför kontinuerligt fysiska 
tester för att du ska få en så bra utveckling som möjligt. 
Den fysiska träningen är också skadeförebyggande 
vilket är en viktig bit för att nå framgångar. 

Vi lagar och ”pratar” mat tillsammans för att lära hur 
enkelt det kan vara att laga en nyttig och enkel måltid. 
Detta och hur kroppen reagerar på träning tas upp i 
kursen träningslära. 

Vid NIU-bandy får du chansen att utvecklas både som människa och 
bandyspelare. Bandyinriktningen är certifierad som en  
nationell idrottsutbildning vilket innebär att innehållet i utbildningen är 
genomlyst och godkänt av Svenska Bandyförbundet och Skolverket. 

NATIONELL IDROTTSUTBILDNING
MED INRIKTNING BANDY

Eftersom de flesta som går hos oss spelar i Ljusdals 
BK:s ungdomslag har vi självklart ett nära samarbete 
med dem. Många elitspelare har under vår 43-åriga 
historia fostrats hos oss, vill du också få en möjlighet 
att utveckla dig själv och ditt bandyspel är Bandygym-
nasiet ditt självklara val. 

För dig som kommer från annan ort erbjuder vi ett 
bekvämt elevhemsboende på skolområdet där du delar 
korridor och kök med andra idrottselever och har ett 
eget rum med dusch och toalett. 

Kontakt: 
lannart.nilzon@edu.ljusdal.se  
misha.svechnikov@edu.ljusdal.se

Lär av världens bästa bandyspelare!

NATIONELL IDROTTSUTBILDNING
MED INRIKTNING FOTBOLL
NIU-fotboll är certifierat som nationell idrottsutbildning Det inne-
bär att innehållet i utbildningen är godkänt av Svenska Fotbollför-
bundet och Skolverket. Här får du möjlighet att satsa helhjärtat på 
fotboll tillsammans med dina studier. Som elev på fotbollsgymna-
siet har du tre schemalagda tränings- och teoripass per vecka.

TRÄNINGEN
Praktisk träning varvas med teori om hur och varför 
man tränar, om kost, ledarskap, fotbollspsykologi 
och mycket annat. Tillsammans med tränarna lägger 
du upp din träning så att den ska bli så effektiv som 
möjligt.  Under vintern tränar vi på konstgräs i Dell-
bohallen i Delsbo, och sommarhalvåret spenderas på 
Älvvallen här i Ljusdal. Till och från träningarna åker 
vi i skolans minibussar. Utöver det använder vi även 
skolans idrottshall och nyrenoverade gym.

ELEV PÅ NIU-FOTBOLL
Som elev på NIU-fotboll får du träningskläder och 
fri tillgång till skolans gym. Du har även möjlighet 
att träna på elljusspåret som ligger i direkt anslut-
ning till skolan. Möjligheten att träna finns alltid. 
Genom vårt samarbete med Ljusdals sjukgymnastik 
screenas alla elever på fotbollsgymnasiet årligen för 
att sedan få individuellt anpassade träningsprogram 
för styrka och rörlighet.

SLOTTEGYMNASIET
Vid sidan om fotbollen går eleverna vid fotbolls-
gymnasiet i en vanlig klass. Fotbollsgymnasiet är för 
de elever som vill kombinera sina gymnasiestudier 
med fotboll på hög nivå utan att försaka något utav 
dem. Slottegymnasiet är en liten gymnasieskola med 
stora möjligheter. På Slottegymnasiet kan du välja 
mellan flera nationella program.
 

De program du kan kombinera med NIU Fotboll 
är; Barn & fritid, ekonomi, Industri, naturvetenskap, 
seknik, samhällsvetenskap och vård- och omsorgspro-
grammet.

BOENDE
För dig med längre resväg finns i gymnasieskolans 
direkta närhet ett modernt elevboende i trivsam miljö 
med det mesta som du kan tänkas behöva.

Kontakt: 
kenneth.larsson@edu.ljusdal.se
johanna.robertson@edu.ljusdal.se

”Att spela fotboll är det bästa jag vet och jag vill göra det så mycket 

som möjligt! Jag är glad att kunna göra det i skolan också.” - Alva
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PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL
Denna utbildning leder till antagning på ett nationellt 
yrkesprogram. Du läser kurser på yrkesprogrammet 
samtidigt som du slutför de grundskoleämnen som 
saknas för behörighet.

YRKESINTRODUKTION
Ett alternativ för dig som inte är behörig till nationella 
program men som vill få en yrkesinriktad utbildning 
som underlättar vid etablering på arbetsmarknaden. 
Utbildningen kan vara en kombination av att läsa 
grundskoleämnen, yrkeskurser på ett yrkesprogram och 
yrkespraktik. Det kan också utgöras av heltidspraktik.

Introduktionsprogrammen är för dig som inte har gymnasiebehörighet. 
Hos oss erbjuds du preparandutbildning, programinriktat val,  
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. 

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Denna utbildning leder till att du blir behörig till ett 
nationellt program eller till att gå vidare till yrkesintro-
duktion eller arbetsmarknad. Utbildningen planeras 
utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. 
Individuellt alternativ är ett alternativ även för elever 
från grundsärskolan.

SPRÅKINTRODUKTION
Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som 
nyligen har anlänt till Sverige en utbildning med 
tyngdpunkt i det svenska språket. Den innehåller 
grundskoleämnet Svenska som andraspråk. Individuell 
bedömning görs av vilka övriga ämnen eleven kan läsa. 
Språkintroduktion kan leda vidare till yrkesintroduk-
tion eller individuellt alternativ för att nå behörighet 
till nationellt program.

Kontakt:
Rektor: martin.olsson@ljusdal.se
Praktiksamordnare: marie.arvidsson@edu.ljusdal.se

”Språket är det bästa sättet för mig att lära känna folk, 
och viktigt för min framtid." - Omar

Hoppas vi ses hösten 2022!
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VERKSTADSKOLEVÄGEN 34
827 34 LJUSDAL

0651-184 00
SLOTTEGYMNASIET@LJUSDAL.SE

SLOTTEGYMNASIET.SE
#SLOTTEGYMNASIET

@SLOTTEGYMNASIET

17 JANUARI 2022
Ansökan till gymnasiet öppnar på webben.

11 FEBRUARI 2022
Sista ansökningsdag.

VECKA 15 2022
Preliminär antagning. Besked på webben.

VECKA 16 2021
Omvalsperiod börjar.

11 MAJ 2022
Sista dag för omval.

1 JULI 2022
Slutlig antagning.

Viktiga datum för 
dig som ska söka till 
gymnasiet

1-29 juli JULI 2022
Svarsperiod på webben. Webben stänger  
29 juli kl 16.00. Följ eventuell reservplacering 
på webben.
 
OKTOBER/ NOVEMBER 2022
ÖPPET HUS
Under kvällen presenterar vi våra olika 
program. Ni får möta nuvarande elever, våra 
lärare och vårt elevhälsoteam som finns 
här för er. Ni får veta mer UF-företagande, 
utlandspraktik och hur det är att vara elev på 
vår skola.  

1 DECEMBER 2022
Sista dag för ansökan till NIU Bandy och 
NIU Fotboll.




