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Den nära gymnasieskolan
med de stora möjligheterna
Enligt oss hänger drömmar och framtiden ihop! Ibland kan det vara så att man har en
tydlig bild om vad man ska bli, medan i andra fall kommer man på det längs vägen. För
oss handlar allt om din personliga resa och att du ska få rätt möjligheter att utbilda dig
för ett framtida liv med många valmöjligheter.
På Slottegymnasiet finner du ett nyfiket och kreativt
klimat, gemenskap med andra, engagemang och tydliga
förväntningar på varandra. Ditt lärande och goda resultat i kombination med personlig utveckling står alltid i
centrum hos oss!

Nära till verkligheten

Hos oss finns det utrymme för innovativa idéer! UF-företagandet har en lång tradition hos oss i Ljusdal och flera
av skolans elever har tagit emot priser för sina innovativa
idéer. Dessutom samarbetar vi med lokala företag och
många elever blir erbjudna arbete direkt efter studenten.

Nära till drömmarna

Ta chansen och utveckla ditt personliga intresse! Hos oss kan
du välja mellan flera olika individuella val. Flera sportprofiler
finns hos oss för att hjälpa dig på vägen mot dina mål.

Varför ska
du söka
Slottegymnasiet?

Nära till tryggheten

När allt kommer i kring är trots allt din trygghet det viktigaste. På Slottegymnasiet arbetar vi med inkludering och
gemenskap. Alla våra elever ska bli sedda, få tillräckligt
med utrymme att utvecklas och känna sig trygga under
sin tid hos oss. Det är en av våra främsta hörnstenar i vårt
dagliga arbete!

Nära nu, nära i morgon

För att skolarbetet ska fungera behöver man mer än
bara engagerade lärare och bra lokaler! Vi erbjuder
mycket annat utöver det. Vad sägs om ett välfyllt bibliotek? Eller varför inte en fräsch cafeteria där du kan
träffa nya och gamla kompisar? Vi har även spännande
internationella utbyten, vilket innebär att det finns
möjligheter till APL genom EU-projektet Erasmus+.

Idrott NIU – vi hjälper dig
att kombinera dina drömmar
Vi är den nära skolan med de stora möjligheterna, det gäller både inom utbildning och
idrott! För oss är det viktigt att erbjuda dig ett aktivt idrottsliv i samband med dina
studier, och där har våra idrottsinriktningar en betydelsefull roll.
Vill du lära dig mer om hur kost och träning hänger ihop?
Eller hur du kan strukturera upp din träning på bästa sätt?
Vi kan hjälpa dig att ta reda på just det!
Du som elitsatsar inom fotboll eller bandy kan söka Nationell idrottsutbildning (NIU) hos oss. Under dina studier
kommer du att ha tre schemalagda träningspass i veckan,

där du får möjlighet att utvecklas som både person och
idrottare.
Vill du veta mer? Kontakta då någon av våra instruktörer
eller vår studie- och yrkesvägledare för att få veta mer
samt vilka program som just du kan kombinera med NIU.

Varför ska du
söka NIU Bandy?
Varför ska du
söka NIU Fotboll?

Våra introduktionsprogram

Vi hjälper dig att nå dina drömmar! Introduktionsprogrammen är till för dig som
behöver läsa upp de grundskoleämnen som fattas så du får chansen att bli behörig
till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Tillsammans med
oss strukturerar vi upp din personliga studieplan och sen är du på väg att möta din
studieframtid. Vill du veta mer om vad varje program innebär? Kontakta vår studieoch yrkesvägledare för att få hjälp att se vilket program som passar dig bäst.

Vill du jobba med något
som är viktigt på riktigt?
Då ﬁnns en grön värld av möjligheter hos oss. Vi erbjuder dig skogen
- en levande och förnybar råvara, spännande framtidsprodukt och
vacker arbetsplats.
Läs mer: sveaskog.se/karriar

Naturvetenskapsprogrammet
Gillar du observationer av fenomen eller brinner du för att ta reda på fakta? Då är
Naturvetenskapsprogrammet helt rätt för dig!
Förutom att ge dig en grundlig förståelse för hur naturen fungerar riktar sig programmet till dig som vill ha en
väldigt bred högskoleförberedande utbildning. Hos oss
utvecklar du dina kunskaper om naturens krafter och
lagar, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik.

Under utbildningen får du chans att utveckla dina
kunskaper på egen hand men också i grupp med andra
studerande. Du kommer att jobba med intressant
problemlösning i olika sammanhang, lite som en kriminalare: Ta reda på fakta och bearbeta information på ett
kritiskt sätt och dra logiska slutsatser.

Tycker du att ämnen som matte, fysik, kemi och biologi är
intressant? Då är Naturvetenskapsprogrammet definitivt
något för dig. Vårt sätt att studera är typiskt för naturvetare,
med det menas att vi varvar teori med praktiska laborationer och experiment. Våra undervisningsmiljöer varierar och
det innebär att du som elev får testa dina kunskaper både
i klassrummen men också vid fältstudier och studiebesök.

Hela världen ropar efter fler naturvetare vilket innebär
internationella arbetsmöjligheter för dig i framtiden!

Se fördelarna
med Erasmus+

Ekonomiprogrammet
Söker du efter ett högskoleförberedande program som breddar dina förmågor inom
företagsamhet och som ger dig kunskaper om hur rättssystemet fungerar? Då erbjuder
vi dig att börja studera vid vårt ekonomiprogram som utvecklar dina kunskaper i
samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.
Ekonomiprogrammet på Slottegymnasiet har två intressanta inriktningar:
• Ekonomi
• Juridik

Inriktning Ekonomi

Inom ekonomiinriktningen får du möjligheten att bli
”Diplomerad Gymnasieekonom”. Det innebär att du får ett
diplom som visar att du har genomgått en kvalitetssäkrad
ekonomiutbildning. Något som ger dig en bra grund inför
dina framtida yrkesval. Inom inriktningen ekonomi får du
även driva ditt eget UF-företag (Ung företagsamhet) och

det innebär att du får kunskaper om hur du startar, driver
och avvecklar ett företag.

Inriktning Juridik

Inriktningen juridik innebär att du får en bra och lärorik
inblick i hur man kan hantera relationer mellan människor.
Du får lära dig om hur juridiken används via regelsystem,
och som metod, för att tillämpa reglerna. Inom juridikinriktningen får du möjlighet att utveckla ett fördjupat
perspektiv vilket förbereder dig väl inför såväl kommande
universitetsstudier som yrkeslivet.

Industritekniska programmet
Är du taggad på att starta din karriär direkt efter gymnasiet? Då borde du kolla in
Industritekniska programmet - en kvalificerad yrkesutbildning för dig som är redo att ta
steget direkt ut i arbetslivet.
I detta program får du ut det bästa av din studietid
eftersom vi är ett certifierat Teknikcollege. Det är en
kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att säkerställa
kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.
Vi har nära samarbeten med regionens företag vilket
innebär att utbildningen anpassas efter det senaste inom
branschen, men även så att den passar industrins framtida behov och gör det lättare att få jobb efter skolan.
Under programmet lär vi dig kunskaper som är internationellt anpassade. Under andra och tredje terminen ingår

det praktisk lärlingsutbildning. Elever har även möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet efter
studenten.
Vi erbjuder två inriktningar inom programmet där du får
arbeta med marknadsföring, design, problemlösning och
olika projekt.

Inriktning Produkt och maskinteknik

En perfekt möjlighet för dig som vill ta Grönt kort CNC.

Inriktning Svetsteknik

Metoder: MMA, TIG, MIG/ MAG m m.

tillsammans för en
framtidssmart skog
holmen.com/skog

Naturbruksprogrammet
Uppskattar du att vara nära naturen och drömmer om att ha den som en framtida
arbetsplats? Då borde du spana in vårt Naturbruksprogram! Det är ett brett
yrkesprogram som ger dig många möjligheter.
Programmet ger dig kunskaper inom områden som
biologi, teknik och entreprenörskap. Programmet vänder
sig till dig som vill arbeta med växter, djur, 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.
För dig som vill rikta in dig på en visst ämnesfält inom
skogsbruk erbjuder vi maskinprofilen. Profilen är en yrkeshögskoleutbildning och den största delen av maskinutbildningen består av praktisk körning i fält, där du får testa på

Söker ni elevboende
eller lägenhet?
Vill ni bo i Ljusdal, Järvsö eller Färila? Vi har alternativen.
Vänligen besök vår hemsida för mer information.

0651-686 60
info@ljusdalshem.se
www.ljusdalshem.se

dina erfarenheter och kunskaper. Du jobbar i två skift med
bland annat två nya skördare och sex nya skotare. Här får
du och övriga elever arbeta som en enskild avverkningsgrupp där det ingår övningar i maskinvård, reparationer,
apteringsuppföljning och felsökning. Efter examen är du
som elev väl förberedd inför vidare studier för att exempelvis bli jägmästare.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Världen blir allt mer sammankopplad och vi vill lära dig att förstå hur allt hänger ihop.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan
och samhället utvecklas och samverkar med varandra, både lokalt och världen över.
Vår breda spelplan tillåter oss att diskutera intressanta ämnen som rör demokrati,
kommunikation, etik, genus och miljö.
Utbildningen är utformad så att alla ämnen kompletterar
och samverkar med varandra. Vi jobbar över ämnesgränserna för att ge dig bredd och nya sätt att tänka. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig möjlighet att fördjupa dig
inom det som du tycker är intressant, bland annat genom
fördjupningskurser och individuella val.
Vi erbjuder två inriktningar så att du kan välja vad du
tycker är intressant inom olika samhällsfenomen:

Beteendevetenskap

Är du intresserad av människans beteende? Här får du
läsa om hur människan fungerar som enskild individ samt
i ett socialt sammanhang. Med kurser som psykologi, soci-

ologi, kommunikation och ledarskap men även 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 för
samhälle, kultur och omvärld också färdigheter i
språk, modern teknik och utvecklar ditt sätt att tänka
och uttrycka åsikter. Samhällsvetenskapsprogrammet
öppnar många dörrar för dig och ger dig viktiga verktyg
för högskole- och universitetsstudier samtidigt som det
ger dig en bred allmänbildning.

Teknikprogrammet
Det mesta i vår vardag drivs av innovativa lösningar och tekniska fenomen.
Teknikprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av teknik, allt från teknikens roll
i samhället, dess funktion till hur den tekniska utvecklingen samverkar med våra liv. Ser
du dig arbeta med teknisk utveckling och problemlösning? Teknikprogrammet riktar sig
till dig som är intresserad av hur man kan vara med och forma framtiden genom teknik.
Teknikprogrammet ger dig som elev en perfekt grund för
vidare studier men även en bra förutsättning för att fortsätta lära dig i arbetslivet, samt till att utveckla insikter i
företagsvärlden.
Utbildningen hos oss ger dig en toppklassig 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? Inriktningen Teknikvetenskap ger dig kunskaper och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk
modellering, simulering, styrning och reglering. Under
utbildningen hjälper vi dig att utveckla din förmåga till
analys, din kreativitet och förmåga att lösa problem och
ta initiativ.

DIN TRANSPORT
- VÅRT NÖJE!
RPV Transport är ett fristående transportf öretag
som utför transport av skogsråvara.
Arbetsglädje, ansvarstagande och laganda är vikti
ga bitar för våra leverantörer. Det skapar ett
framgångsrikt team där vi arbetar för kundens
bästa transportlösning.
Vi ti llhandahåller transporter, ledning och
planering inom rundvirkestransporter.

070-280 66 97 | 070-214 55 07 | roland@rpv.nu

www.rpv.nu

Vård- och omsorgsprogrammet
Tycker du det är viktigt med välbefinnande för andra människor? Då är Vård- och
omsorgsprogrammet möjligheternas program för dig!
Programmet går att skräddarsy utifrån vad du tycker är
intressant. Vad sägs om ett yrke direkt efter avslutad
utbildning eller möjligheten att studera vidare? Du väljer
själv vad programmet ska innebära för din framtid.
Det finns tre områden som du blir väl
förberedd att arbeta inom:
• Akutsjukvård
• Psykiatri/funktionshinder
• Äldreomsorg

Vi samarbetar med både offentliga och privata arbetsgivare, vilket innebär många fördelar för dig som elev. Tillsammans formar vi en utbildning som grundar sig på de
verkliga behoven som finns i arbetslivet. Under utbildningen kan vi glädjande meddela att du är garanterad
sommarpraktik. Vårt program är ett certifierat Vård- och
omsorgscollege vilket innebär att du får ett diplom efter
avslutade studier.

Varför ska du söka
Vård & omsorg

Barn- och fritidsprogrammet
Vill du ha ett aktivt arbete med människan i fokus? I vårt Barn- och fritidsprogram får du
lära dig att arbeta med din egen och andras personliga utveckling. Ta chansen att skapa
förutsättningar för ett aktivt arbetsliv med goda chanser att utveckla ditt ledarskap.
Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder
till en fulländad yrkesexamen och du kan direkt efteråt
påbörja en yrkeskarriär eller fortsätta att studera på yrkeshögskola. Under utbildningen får du även möjlighet att
skaffa högskolebehörighet.
Att omsätta dina kunskaper i praktiken är något som vi
tycker är viktigt! Under utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det betyder att du under 18 veckor
kommer att testa dina teoretiska kunskaper på en arbets-

plats, vilket innebär att du dessutom knyter värdefulla
kontakter för framtiden. Drömmer du om att få bredda
dina perspektiv utomlands? Via utbildningen finns det
goda möjligheter till APL utomlands.
Vi erbjuder två inriktningar från
och med årskurs två:
• Inriktning Fritid och hälsa
• Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

• 21920 • www.jssverige.se

Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal
E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se
www.slottegymnasiet.se

