
Datum Tid Skola

Lördag 15 december* kl. 13.30-14.30 Forslundagymnasiet

Onsdag 16 januari kl. 18.30-21.00  Dragonskolan

Torsdag 17 januari kl. 18.00-20.30 Midgårdsskolan

Tisdag 22 januari kl. 18.00-20.00 Liljaskolan

Onsdag 23 januari kl. 18.30-20.30 Maja Beskowgymnasiet

Torsdag 24 januari kl. 18.30-20.30 Forslundagymnasiet

Infokväll, öppet hus och PRASO

Alla kommunala gymnasieskolor i Umeå och Liljaskolan i Vännäs arrangerar informationskvällar/öppet hus 
inför gymnasievalet. Du är också alltid välkommen på PRASO-besök hos ett eller flera av våra program. 
PRASO innebär att du under en dag följer med en elev på det program du är intresserad av.  
Mer information finns på respektive skolas webbplats. 

Ansökan - när och hur
Ordinarie valperiod är 11 januari–11 februari 2019.
Omvalsperiod 12 april–6 maj 2019.
Den slutgiltiga antagningen är klar i slutet av juni.
Du har hela juli på dig att svara på antagningsbeskedet. Alla måste svara.
Reservantagningen påbörjas i augusti 2019.

Det kan vara andra ansökningstider till våra idrottsutbildningar.  
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.
Se aktuella ansökningsdatum och läs mer på gymnasieantagningen.nu

P O R T O
B E T A L T

AVS: Utbildningskontoret, Umeå kommun, Skolgatan 31A, 901 84 Umeå

TILL VÅRDNADSHAVARE FÖR:

Mycket mer på nätet

umea.se/gymnasievalet

På gymnasievalssajten finns massor av information om våra skolor 
och program. Där kan du göra ett intressetest, söka information 
om och jämföra olika program. Där hittar du också den här foldern 
och en affisch med hela vårt programutbud.

När du väljer ett program på en kommunal gymnasieskola är du garanterad att få läsa klart 
den utbildning du påbörjat. Vi lovar att tre år i den kommunala gymnasieskolan ger dig 
den kompetens du behöver för att möta framtidens utmaningar. 

Varför välja en kommunal gymnasieskola?

Hoppas vi ses nästa höst! 

PS. På skolornas webbplatser (umea.se/skola) kan du läsa mer om varje rubrik i listan ovan. 

Med reservation för eventuella förändringar.

* Kan komma att erbjudas på någon annan kommunal gymnasieskola

INTRODUKTIONSPROGRAM DRAGON FORSLUNDA LILJA MAJA MIDGÅRD
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Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ
Introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val  (IMPRO)
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion
Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion

GYMNASIESÄRSKOLAN DRAGON FORSLUNDA LILJA MAJA MIDGÅRD
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Nationella program
Administration, handel och varuhantering
Fastighet, anläggning och byggnation
Hotell, restaurang och bageri
Skog, mark och djur
Individuella program

* Julmarknad på Forslunda pågår 11.00-16.00, information om gymnasievalet i dagrummet kl. 13.30.

www.umea.se/skola
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Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa
Barn- och fritidsprogrammet NIU Ridsport, Snowboard och Freeskiing

Barn- och fritidsprogrammet Umeå Elitidrottsgymnasium

Hantverksprogrammet Frisör
Hantverksprogrammet Stylist, makeup och spa
Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens
Hotell- och turismprogrammet Turism och resor
Industritekniska programmet Produkt- och maskinteknik
Industritekniska programmet Svetsteknik
Lärlingsutbildning Barn och fritid

Lärlingsutbildning Fordon och transport 
Lärlingsutbildning Handel och administration
Lärlingsutbildning Hotell och turism
Lärlingsutbildning Industriteknik
Lärlingsprogrammet Restaurang och livsmedel

Naturbruksprogrammet Djur
Naturbruksprogrammet Lantbruk

VVS- och fastighetsprogrammet VVS
Vård- och omsorgsprogrammet

El- och energiprogrammet Automation
El- och energiprogrammet Dator- och kommunikationsteknik
El- och energiprogrammet Elteknik
El- och energiprogrammet Energiteknik
Fordons- och transportprogrammet Godshantering
Fordons- och transportprogrammet Karosseri
Fordons- och transportprogrammet Lackering
Fordons- och transportprogrammet Lastbil och mobila maskiner
Fordons- och transportprogrammet Personbil
Fordons- och transportprogrammet Transport

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri

Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon
Bygg- och anläggningsprogrammet Banteknik
Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad
Bygg- och anläggningsprogrammet Mark och anläggning

Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete

Lärlingsutbildning Vård och omsorg

Naturbruksprogrammet Skogsmaskinförare

Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete

Lärlingsutbildning Umeå Elitidrottsgymnasium

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM DRAGON FORSLUNDA LILJA MAJA MIDGÅRD
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Ekonomiprogrammet Umeå Elitidrottsgymnasium

Ekonomiprogrammet Ekonomi
Ekonomiprogrammet Juridik

Estetiska programmet Bild och formgivning
Estetiska programmet Dans
Estetiska programmet Estetik och media
Estetiska programmet Musik
Estetiska programmet Teater
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapsprogrammet Umeå Elitidrottsgymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskapsprogrammet NIU Ridsport, Snowboard och Freeskiing
Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap
Teknikprogrammet Informations- och medieteknik
Teknikprogrammet Produktionsteknik
Teknikprogrammet Samhällsbyggande och miljö
Teknikprogrammet Teknikvetenskap
Teknikprogrammet Umeå Elitidrottsgymnasium

Programutbud inför läsåret 2019/2020

Lärlingsutbildning Bygg och Anläggning inriktning måleri

Bra och behöriga lärare
Vår elevhälsa tar hand om dig
Mycket goda studieresultat
En modern undervisningsmiljö och egen dator
Skolbibliotek och idrottshallar på alla skolor
Skolmat varje dag!
En kommunal skola ger utbildningsgaranti

X X

Naturvetenskapsprogrammet NIU Ridsport, Snowboard och Freeskiing



Dragonskolan är Umeås största 
mötesplats för ungdomar! Hos  
oss träffar du cirka 2 000 nya 
skolkamrater i moderna lokaler. 
Vi har ett brett utbud av program, 
kurser och tillval som gör att du 
har möjlighet att forma din egen 
utbildning.

DRAGONSKOLAN
Dragongatan 1, 903 22 Umeå
090-16 24 20
dragonskolan@umea.se
umea.se/dragon

Gillar du djur, maskiner, teknik, natur,  
odling och gröna miljöer? Vill du ha en 
yrkesutbildning som kan leda till jobb 
direkt efter gymnasiet? Då är
Forslundagymnasiet ditt naturliga val.

FORSLUNDAGYMNASIET
Forslunda 1, 905 91 Umeå
090-16 41 60
forslundagymnasiet@umea.se
umea.se/forslunda

Dragonskolan
Dragonskolan är en av Sveriges största gymnasieskolor och här 
möts mer än hälften av Umeås gymnasieungdomar varje dag. 
Vi har Umeås största programutbud och erbjuder utbildningar 
av hög kvalitet inom det område som intresserar dig. Våra 
kärnvärden ”Öppen och Ljus” symboliserar att vår skola är 
öppen för alla och att vi har en positiv människosyn.
På Dragonskolan arbetar vi för att alla ska bli sedda och
bekräftade. Varje dag utbildar vi framtidens snickare,
ingenjörer, jurister, naturvetare, elektriker, lärare med mera. 
Alla behövs, alla får plats. 

Sveriges bästa arena för teknikutbildning
Dragonskolans Teknikcenter (DTC) satsar på att skapa Sveriges 
bästa arena för teknikutbildning. En generös donation och ett 
nära samarbete med det lokala näringslivet har möjliggjort 
uppbyggnaden av en toppmodern lärmiljö. Här tar du del av 
den senaste och mest verksamhetsnära tekniken och miljön. 

Lärlingsutbildning – en snabb väg till arbete
Som lärling får du mycket arbetslivserfarenhet och har
samtidigt möjlighet att lära dig ett yrke. Största delen av din
utbildning sker på en arbetsplats och du läser
gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori på skolan.
Dessutom får du ett extra studiebidrag.

Kombinera idrott och studier
På Dragonskolan har vi lång erfarenhet av att kombinera idrott 
och studier. Vi erbjuder ”Idrott- och hälsa specialisering” inom 
ishockey, fotboll och innebandy och har erfarna lärare i
samarbete med Umeå Elitidrottsgymnasium. 

Tre meningsfulla år
Vi vet att du står inför ett viktigt val när du ska välja
gymnasieutbildning. När du väljer Dragonskolan kan du vara 
säker på att du får en utbildning av bra kvalitet och att vi gör 
vårt bästa för att din tid här ska bli meningsfull och
innehållsrik. Vi ger dig även stora sociala möjligheter att knyta 
kontakter för resten av ditt liv.

Välkommen till vår mötesplats!

Forslundagymnasiet
På Forslundagymnasiet jobbar vi med verkligheten som 
utgångspunkt. Teori och praktik varvas i undervisningen. Vi 
jobbar med problem och lösningar och vi förbereder dig för 
ett yrkesliv efter gymnasiet, eller vidare studier på högskola.

Många djur på skolan
I smådjurshuset finns de flesta djurarter man kan hitta 
inom zoologisk handel. Vi har egna travhästar och
ridningen sker på Hippologum, en av Sveriges största
ridanläggningar. Skolan ligger granne med
Distriktsveterinärerna där du kan praktisera om du läser 
djurens hälso- och sjukvård. Vi har en tydlig hundprofil med 
hundträningshall, hundstall och agilitybana. 
Läser du inriktning lantbruk lär du dig mjölkproduktion i 
ladugården, läser växtodling och får kunskaper i
byggnadsunderhåll, maskinlära och traktorkörning.

Bygg och Anläggning
På mark och anläggning får du lära dig hantverket inom 
markarbeten, husgrunder, betong och lära dig köra
anläggningsmaskiner.
 
Anställningsbar efter gymnasiet
Oavsett om du väljer inriktning djur eller lantbruk har du
15 veckors praktik. Tidiga kontakter med arbetsgivare gör din 
utbildning till ett bra avstamp för att bli anställningsbar direkt 
efter gymnasiet. För att du ska få grundläggande
högskolebehörighet väljer du till de kurser i svenska och 
engelska som ger dig behörigheten.

Elevhem
På elevhemmet kan du som har lång resväg bo under 
skolveckan. Fritidsledare ordnar aktiviteter efter skoltid. 
Bor du på elevhemmet finns möjlighet att ta med egen 
hund. I matsalen serveras hemlagad mat från egna  
ekologiska råvaror – och maten är mycket omtyckt.

Forslundagymnasiet – Vi gör det på riktigt!

När Umeå kommun öppnar upp 
Maja Beskow hösten 2019 ska skolan 
vibrera av liv och lärande. Här ska elever 
känna trygghet och få ro att utvecklas i sin 
egen takt. Här ska alla få en utbildning av hög 
kvalitet som har nyfikenhet och kunskap i
fokus och möjligheter till nära samarbete 
med universitet, näringsliv och föreningsliv.

MAJA BESKOWGYMNASIET
Fridhemsvägen 2, 903 37 Umeå
090-16 10 00 
majabeskowgymnasiet@umea.se
umea.se/maja

Midgårdsskolan är en gymnasieskola som 
präglas av kreativitet, engagemang och
möjligheter. Oavsett vilket program du
väljer att läsa får du växa och utveckla dina
talanger i en trygg och kreativ miljö.
Vårt mål är att förbereda dig för livet efter 
gymnasiet och ge dig goda förutsättningar 
för fortsatta studier eller arbete.

MIDGÅRDSSKOLAN
Regementsområdet, Box 3054, 903 02 Umeå
090-16 59 50
midgardsskolan@umea.se
umea.se/midgard

MidgårdsskolanMaja Beskow- 
gymnasiet
Maja Beskowgymnasiet är totalrenoverad för att
erbjuda moderna, ljusa och klimatsmarta lokaler. 
Skolans arkitektur är utformad med eleverna i fokus. Alla 
gemensamma ytor signalerar studier och överallt finns 
platser där elever kan samlas för studier och umgänge. 
Ungdomar är olika och har olika behov. Vissa elever vill ha 
puls. Andra lugn och ro. Det kommer därför finnas olika 
platser där alla ska kunna hitta en miljö som passar dem.

Gymnasieutbildningar
Våra gymnasieutbildningar kännetecknas av spets,
struktur och omtanke. Hos oss finns ambitiösa elever som 
vill satsa lite mer – och bli utmanade av bra lärare.

Lärlingsutbildning - en snabb väg till arbete
Som lärling får du mycket arbetslivserfarenhet och har 
samtidigt möjlighet att lära dig ett yrke. Största delen 
av din utbildning sker på en arbetsplats och du läser 
gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori på skolan. 
Dessutom får du ett extra studiebidrag.

Umeå Elitidrottsgymnasium
Elitdrottsgymnasiet strävar efter att erbjuda Sveriges 
bästa elitidrottsutbildning. Vi har lång erfarenhet av att 
kombinera idrott och studier och är en av Sveriges
största skolor när det gäller idrottsutbildningar.
Elitidrottsgymnasiet består av fjorton  nationellt
godkända idrottsutbildningar (NIU) och två riksidrotts-
gymnasier (RIG/FIG) med totalt cirka 350 elever.

Vi tar hand om varandra. Vi är en kommunal skola med 
stödfunktioner för att hjälpa och stötta våra elever, både 
personligt och studiemässigt. Alla är olika och vi jobbar 
alltid för att eleverna ska få likvärdiga möjligheter att klara 
sin undervisning. Vi gör varandra bättre.

Välkommen till Maja Beskow!

Vi är stolta och glada att vi kan säga att våra elever är 
nöjda med skolan som helhet och att de rekommenderar 
den till dig som blivande elev. 
Hos oss får du en lugn och trygg studiemiljö där du får 
möjlighet att växa och utveckla dina talanger. 
Oavsett vilket program du väljer får du en bra grund att 
stå på inför framtiden.

Kreativ zon
Midgårdsskolan är en kreativ zon där du både får vara 
med och skapa kultur men också ta del av andras uttryck i 
form av konserter, föreställningar och utställningar. 
Under läsåret bjuder våra elever in till flera större 
arrangemang i Valhalla, skolans black box (aula), men 
också spontana spelningar i skolans cafeteria.

Engagemang hos elever och personal
Här brinner både elever och personal för det de håller på 
med. Engagemanget gäller den egna utbildningen men 
också samhället i stort. För att fånga upp det är vi en
certifierad FN-skola vilket bl.a. innebär att vi har utarbetat 
en internationell profil i samarbete med svenska 
FN-förbundet. Elevinflytande är en naturlig och viktig del 
av verksamheten och vi har även en fristående elevkår 
som arrangerar olika aktiviteter och arbetar med att göra 
skolan till en rolig och trivsam plats för våra elever.

Möjligheter
Hos oss har du möjlighet att påverka din utbildning och 
läsa ämnen utifrån dina mål och intressen. Vi har ett brett 
kursutbud med Umeås största urval av estetiska kurser 
samt flera fördjupningskurser i natur- och 
samhällsvetenskapliga ämnen inom ramen för valbara 
kurser och individuella val. Många av våra lärare har unika 
spetskompetenser inom sitt ämnesområde och engagerar 
sig för att du ska få kunskap och motivation att ta
språnget till en framtid inom ditt intresseområde.

Välkommen till vår kreativa zon!

Här presenteras gymnasiesärskolan.

Mer information:
www.umea.se/gymnasiesarskolan

GYMNASIESÄRSKOLAN
Gymnasiesärskolan i Umeå  
090-16 24 80, 090-16 29 06
umea.se/gymnasiesarskolan

Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan ska vara flexibel och ge dig som elev
möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt. Det finns
individuellt program samt nationella program och
studietiden är fyra år.

De kurser och ämnesområden som ingår i programmet 
samlas i din individuella studieplan. Vi har ett samarbete 
mellan skola och arbetsliv och alla nationella program har 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 22 veckor av
studietiden. Det betyder att du får möjlighet att prova på 
arbetet på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. 

På de individuella programmen förekommer praktik om 
rektor bedömer att det är till nytta för dig som elev.

Efter avslutad utbildning får du ett gymnasiesärskolebevis. 

Inom gymnasiesärskolan arbetar vi med:
• Flexibilitet för att möta varje elevs förutsättningar  
 och behov.
• Ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och  
 gymnasieskolan.
• Ökad samhällsgemenskap och delaktighet.
• God förberedelse inför arbetslivet. 
• Att utbildningarna ska vara likvärdiga. 
• Ett meningsfullt vuxenliv.

Välkommen till gymnasiesärskolan!

Liljaskolan
Liljaskolan har ett brett utbud av gymnasieprogram och 
inriktningar. Inom flera program finns möjlighet till
arbetsplatsförlagd utbildning utomlands. Elever på våra 
högskoleförberedande program förbereds för fortsatta 
studier genom studiebesök och projekt i samarbete med 
universitet, företag och organisationer. Flertalet av våra 
elever som gått något av våra yrkesprogram har arbete en 
kort tid efter utbildningens slut. 

Jobba över hela världen 
Särskilt bra har arbetsmarknaden de senaste åren varit för 
våra elever på Bygg och anläggning, Fordon och transport, 
Hotell och turism samt Vård och omsorg. Många av våra 
tidigare elever som utbildat sig inom dessa yrkesområden 
har nu hela världen som sin arbetsmarknad. 

Möjligheter för alla att lyckas
Liljaskolan vill vara en trygg miljö där eleverna blir
delaktiga i undervisningen. För dig som ännu inte har klarat 
alla kurser i högstadiet finns möjligheter att söka till
gymnasiets Yrkesintroduktion (IMYRK) på Fordon och
transport samt Vård och omsorg. Platser för Programinriktat 
individuellt val (IMPRO) finns på alla våra yrkesprogram.

NIU och idrottsspecialiseringar 
Hos oss kombinerar ungdomar från hela Norden sin
gymnasieutbildning med idrottsspecialiseringarna Ishockey, 
Ridsport, Freestyle och Snowboard. Vi erbjuder nationellt 
godkända idrottsutbildningar (NIU) inom Freeskiing,
Ridsport och Snowboard. Vår erfarenhet är att elever som 
får utvecklas i sitt stora intresse också lyckas bättre med 
sina studier. 

Välkommen till Liljaskolan - säkra vägar till jobb!

Liljaskolan i Vännäs erbjuder nio gymnasie- 
program och fem introduktionsprogram.
Här får du massor av kunskaper inför
yrkesarbete och utbildning efter studenten. 
På Liljaskolan studerar drygt 600 elever från 
ett 40-tal kommuner. Hos oss träffar du
ungdomar som delar dina intressen, mål och 
framtidsdrömmar.

LILJASKOLAN
V. Järnvägsgatan 9
911 34 Vännäs
0935-145 00
liljaskolan@vannas.se
liljaskolan.se

Foto: Evelina Rönnbäck


