www.hassleholm.se

Hos oss ska alla
få bli sitt bästa

Vilka är vi på
Hässleholms Gymnasium?

Varför ska du
välja oss?

HTS och Jacobsskolan bildar tillsammans Hässleholms Gymnasium. När
du pluggar hos oss är vårt mål att du ska få bli ditt bästa och att du ska få
goda kunskaper i en trygg och kreativ studiemiljö. Här möter du behöriga, välutbildade och engagerade lärare på alla dina lektioner.

En fördel med att läsa på Hässleholms Gymnasium är att
vi har ett nära samarbete med många arbetsplatser, vilket
underlättar vid praktik och ger dig en fot in i arbetslivet
redan under gymnasietiden.
Vi har även nära samarbeten med högskolor och universitet för dig som är intresserad av fortsatt utbildning.
Förutom detta finns det även goda pendlingsmöjligheter
till och inom Hässleholm.

Din framtida
arbetsplats!
levinsgruppen.se

Med egen tillverkning av
stålstommar skräddarsys
byggnaderna efter
kundernas önskemål för
att passa just deras verksamhet.

Levererar stålhallar i
Sverige och Danmark.

Våra arbetsområden är
konstruktion, svetsning,
projektledning och plåtarbete.
info@temahallen.com

Detta kan du läsa på
Hässleholms Gymnasium
Vi är stolta över att kunna erbjuda våra elever både yrkesutbildningar och högskoleförberedande utbildningar. Oavsett vilket program du väljer att plugga kan du, om du
vill, välja till kurser som ger dig högskolebehörighet även på yrkesutbildningarna.

HTS
HTS är Hässleholms största kommunala gymnasieskola och
ligger i centrala Hässleholm, nära kollektivtrafikförbindelser. Varje år utbildar våra kompetenta lärare tillsammans
med övrig personal, cirka 900 elever. HTS är en gymnasieskola som erbjuder framförallt högskoleförberedande
utbildningar.

Program på HTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet inriktning musik
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet med internationell profil
Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet med internationell profil
Teknikprogrammet*
Försäljnings- och serviceprogrammet (yrkesprogram)

*Teknikcollegecertifierat gymnasieprogram.

PACKAGING SOLUTIONS FOR FUTURE GENERATIONS
Vi utvecklar, producerar och marknadsför förpackningar för bland annat färg, livsmedel
och kemi i form av hinkar och burkar. Att utveckla framtidens förpackningslösningar
tillsammans med våra kunder är en viktig del av vår verksamhet. Vår främsta
framgångsfaktor är våra medarbetare, bland annat de på våra enheter i Ljungby
och Vittsjö.
Vill du vara en del av vår resa? Läs mer på emballator.com!

JACOBSSKOLAN
På Jacobsskolan erbjuder vi sju nationella yrkesprogram och introduktionsprogram där du efter
avslutad utbildning är redo för arbetslivet. Varje
år utbildar vi cirka 500 elever.

Program på Jacobsskolan
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet *
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogrammen
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

*Teknikcollegecertifierat gymnasieprogram.

HAR DU EN UDDA IDÉ
ELLER BEHÖVER DU
NÅGOT HELT VANLIGT?
Vi hjälper våra kunder, oavsett vad det är, att förvandla
idé till produkt.

www.stalprodukter.se

Hur är det att plugga
i Hässleholm?
”Teknikprogrammet är väldigt brett. Min inriktning är arkitektförberedande. Vi får riktiga eller påhittade kunder under skoltiden som vi ritar
och gör modeller av hus till. Kurserna hjälper oss senare i arbetsproverna
inför arkitektutbildningen. Vi får handledning och stöd i arbetet hela
vägen.”
Michaela

”I skolan är det många projekt över årskurserna för elever på ekonomi-

”Jag gillar omvårdnaden och när det händer nå-

programmet och det gör att man lär känna varandra och att det blir en

got. Jag har valt akutsjukvård och lär mig bland

stark gemenskap på programmet.”
Hugo

annat om akuta skador, räddningsmedicin och
blåljusverksamhet.”
Oscar

Be urban friendly

www.smekabcitylife.se

Kontakta oss
www.hassleholmsgymnasium.se
E-post: bufbun@hassleholm.se
Telefon växel: 0451-26 70 00
HTS
Besöksadress: Stobygatan 7, Hässleholm

AVANCERAD PRECISIONSBEARBETNING
FÖR FRAMTIDA TEKNOLOGIER PÅ JORDEN
- OCH I RYMDEN

• Concept:

• 20486 • www.jssverige.se

www.hassleholm.se

Jacobsskolan
Besöksadress: Stobyvägen 6, Hässleholm

