


2

Varför ska du välja en kommunal gymnasieskola? 
Väljer du en kommunal gymnasieskola så lovar vi att du möts av lärare och personal  
som gör allt de kan för att du ska lyckas med dina studier och i din personliga utveckling.

En kommunal skola ger garanti
När du väljer att läsa en utbildning på en 
 kommunal gymnasieskola är du  garanterad att  
få läsa klart den utbildning du har påbörjat.

Välutbildade, engagerade  
och behöriga lärare
Inom Umeås kommunala gymnasieskola har vi en 
hög andel välutbildade, engagerade och behöriga 
lärare. 2019 hade vi en högre andel lärare som var 
behöriga att undervisa i de ämnen de arbetade 
med – cirka 95 % – än någon annan jämförbar 
kommun i Sverige*. 

Vår elevhälsa finns  
på plats alla dagar
Våra elevhälsoteam med elevkonsulenter, 
 kuratorer, skolsköterskor, speciallärare, special
pedagoger samt studie och yrkesvägledare finns 
på plats alla dagar. Ytterligare kompetenser finns 
att tillgå i form av skolläkare och skolpsykolog. 

Studieresultat – Umeås kommunala 
skolor ligger i topp
Vi strävar efter att ge dig som elev så bra för
utsättningar för livet efter gymnasieskolan som 
möjligt. Därför är vi glada och stolta att 93 % av 
alla elever som läste klart sina gymnasiestudier vid 
våra skolor vårterminen 2019 nådde en gymnasie
examen. Det är ungefär 10 % fler än genomsnittet 
i Sverige och näst bäst i Sverige – om vi tittar på 
kommuner som liknar Umeå*. 

Även de genomsnittliga betygen inom  Umeås 
kommunala gymnasieskola är mycket goda. När 
vi jämför oss med andra liknande  kommuner 
i Sverige* hade Umeå 2019 det näst högsta 
 betygsvärdet.

Programanpassade undervisnings-
miljöer och egen dator
För att alla ska ha samma förutsättningar att 
lyckas i sitt skolarbete och nå sina mål arbetar vi 
 kontinuerligt med att förbättra våra arbetsverktyg 
och undervisningsmiljöer. Som exempelvis labb
salar, frisersalong och eget jordbruk. Du som väljer 
en kommunal gymnasieskola får också en egen 
dator till ditt skolarbete under studietiden.

Egna skolbibliotek
Välutrustade och bemannade bibliotek är  
en  självklarhet på våra skolor, och utbudet är 
 anpassat  efter skolornas olika  utbildningar. 
 Tillsammans med lärarna arbetar våra 
 bibliotekarier med att öka dina kunskaper  
i att söka och värdera information.

Idrottshallar
Vi vet att fysisk aktivitet underlättar inlärningen 
hos både barn och vuxna. Dessutom finns många 
andra fördelar med regelbunden fysisk aktivitet. 
Alla kommunala gymnasieskolor har därför tillgång 
till idrottshallar i nära anslutning till skolan.

Skolmat av hög kvalitet
För att du ska kunna vara fokuserad en hel 
skoldag är det viktigt att du får i dig en väl sam
mansatt lunch. Våra skolrestauranger  serverar 
 vällagad mat av hög klass. Vi väljer våra  råvaror 
med  omsorg och följer  Livsmedelsverkets 
 rekommendationer. 

Välkommen till oss!

*Jämförelsen bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
 kommunindelning. Umeå jämförs här med de 20 kommuner i Sverige 
som av SKR bedöms som jämförbara baserat på exempelvis folkmängd.
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Ansökan – när och hur
• Ordinarie valperiod 12 januari–11 februari 2021
• Omvalsperiod 12 april–3 maj 2021
• Den slutgiltiga antagningen är klar i slutet av juni
• Reservantagningen påbörjas i augusti

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
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nytt idrottsgymnasium (LIU) på fyra av våra nationella 
program; Barn och fritidsprogrammet (inriktning Fritid 
och hälsa, yrkesutgång personlig tränare) samt Ekonomi, 
Naturvetenskaps och Samhällsvetenskapsprogrammet. 
Dragonskolans idrottsgymnasium är för dig som vill ha en 
unik möjlighet att fördjupa dig inom din idrott i kombination 
med dina gymnasiestudier under tre år. Ett bra alternativ för 
dig som sökt NIU eller RIG, men inte kom in, eller för dig som 
vill satsa på en idrott eller ett program som inte erbjuds inom 
Elitidrottsgymnasiet. Läs mer om vårt idrottsgymnasium  
och vad det innebär på umea.se/dragon

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.

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 hög kvalitet och  
att vi gör vårt bästa för att din tid här ska bli meningsfull  
och  innehållsrik. 

Välkommen till vår mötesplats!

Dragonskolan

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

Dragonskolan är Umeås största mötesplats för ungdomar 
och en av Sveriges största gymnasieskolor. Hos oss möts mer 
än hälften av Umeås gymnasieungdomar varje dag. Våra 
kärnvärden ”öppen och ljus” symboliserar att vår skola är 
öppen för alla och att vi har en positiv människosyn där alla 
möts med respekt.

Dragonskolan har Umeås största programutbud och vårt 
stora utbud av kurser och tillval gör att du har möjlighet 
att forma din egen utbildning. Utöver våra 12 yrkes och 
hög skoleförberedande program har vi även introduktions
program, gymnasiesärskola, riksgymnasiet för rörelsehind
rade samt vuxen och yrkesutbildningar. Varje dag utbildar 
vi framtidens snickare, ingenjörer, jurister, naturvetare, 
 elektriker, lärare med mera. Vi ger dig även stora sociala 
möjligheter att knyta kontakter för resten av ditt liv.

Utbildning av hög kvalitet
Dragonskolan erbjuder utbildningar av hög kvalitet inom 
det område som intresserar dig. Vi har professionella 
och  engagerade lärare som är behöriga och vi har en väl 
uppbyggd stödorganisation. Genom att vi ställer krav och 
 inspirerar våra elever att uppnå sitt bästa når de också  
goda studieresultat. 

Nytt för i år – Dragonskolans  
idrottsgymnasium
På Dragonskolan har vi lång erfarenhet av att kombinera 
idrott och studier. Inför läsåret 2021/22 startar vi upp ett  

www.umea.se/dragon
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Forslundagymnasiet är skolan för dig som gillar djur, 
 maskiner, teknik, natur, odling och gröna miljöer. En liten  
och trygg skola där du får fördjupa dig i ditt intresse - 
område och varva teori med praktik för att lära dig på 
 riktigt. På  Forslundagymnasiet får du en yrkesutbildning  
som kan leda till ett roligt jobb direkt efter gymnasiet. 

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

Naturbruk på riktigt
Läser du inriktning Djurvård på Naturbruksprogrammet  
kan du fördjupa dig i djurens hälsa och sjukvård, hund  
eller sällskapsdjur/djurparksdjur. I vårt smådjurshus finns  
de flesta djurarter man kan hitta inom zoologisk handel.  
Vi har också en hundträningshall och ett klinikrum för 
 undersökningar av djur. 

Läser du inriktning Lantbruk lär du dig mjölkproduktion  
i ladugården, läser växtodling och får kunskaper i byggnads
underhåll, maskinlära och traktorkörning.

Hästhållning – ny inriktning HT-2021
Läser du inriktning Hästhållning får du lära dig om  
trav, ridning, körning och skötsel av hästar. Vi har egna 
 travhästar och ridningen sker på Hippologum, en av  
Sveriges största ridanläggningar.

Bygg och anläggning
På Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning Mark 
och anläggning får du lära dig hantverket inom markarbeten, 
husgrunder, betong och bland annat köra hjullastare.

Arbetsplatsförlagt lärande
Oavsett vilket program du väljer har du 15 veckors APL. 
 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 Forslundas elevhem 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 eller häst. I matsalen serveras hemlagad mat  
från egna ekologiska råvaror.

Forslundagymnasiet – Vi gör det på riktigt!

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

Forslundagymnasiet

www.umea.se/forslunda
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Maja Beskowgymnasiet är skolan för dig som vill ha en god 
grund för fortsatta studier och ett spännande arbetsliv. 
Maja  Beskowgymnasiet är Umeås nyaste och  modernaste 
 gymnasieskola. Skolan ligger centralt placerad mellan 
 stadskärnan och Umeå universitet, vilket underlättar för 
nära samarbeten och studiebesök.  

Utbildningar av mycket hög kvalitet
Maja Beskowgymnasiet erbjuder tre  högskoleförberedande 
gymnasieprogram: Ekonomiprogrammet, Naturvetenskaps
programmet och Teknikprogrammet. På Umeå Elitidrotts
gymnasium finns även Barn och fritidsprogrammet. 
 Dessutom finns Språkintroduktion på skolan. Gemensamt  
för samtliga utbildningar är att de håller mycket hög kvalitet. 
Vi har välutbildade och engagerade lärare, förstelärare och 
lektorer som brinner för utveckling, både studiemässig  
och personlig. 

Kombinera dina studier med idrott
Som elev hos oss har du, under skoltid, möjlighet att  
 fort sätta utvecklas inom din idrott (fotboll, innebandy) 
 alternativt vid andra idrotter utveckla din fysiska förmåga 
( fysisk träning). Det här är ett mycket bra alternativ för dig 
som sökt NIU eller RIG, men inte kom in, eller för dig som 
vill satsa på en idrott som inte erbjuds på Umeå Elitidrotts
gymnasium. Du läser inte bara ett ämne som består av ditt 
intresse – du får dessutom betyg i det. Vi samarbetar både 

med  elitidrottsklubbarna i Umeå och tränarna på Umeå 
 Elitidrottsgymnasium. Ansökan görs i samband med att du 
gör ditt val av gymnasieprogram i januari/februari. 

Umeå Elitidrottsgymnasium
Umeå Elitidrottsgymnasium 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. Umeå Elitidrotts
gymnasium består av fjorton nationellt godkända idrotts
utbildningar (NIU) och två riksidrottsgymnasier (RIG/FIG) 
med totalt cirka 400 elever.

Foodcourt
Skolans foodcourtkoncept gör att du har flera olika rätter att
välja mellan varje dag. All mat lagas från grunden. Skolmaten
har stor betydelse för hälsan – äter du bra så blir det enklare
att prestera på topp.

Lärarinnan Maja Beskow
Majas starka profil och karaktär under sin levnadstid är  
en viktig anledning till att skolan uppkallats efter henne.  
På Maja Beskow bryr vi oss om andra och varandra.  
Oavsett vem du är ska du ha rätt till en bra utbildning.

Välkommen till skolan med liv och lärande i framkant! 

Maja Beskowgymnasiet
Fridhemsvägen 2, 903 37 Umeå
090-16 29 00, majabeskowgymnasiet@umea.se
umea.se/maja

Maja Beskowgymnasiet 

www.umea.se/maja
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Midgårdsskolans vision är att skapa en arbetsmiljö som 
 bidrar till minskad stress kring skolarbetet och förbereder  
dig som elev för vidare studier. På våra högskoleförbere-
dande program, Estetiska, Naturvetenskaps- och Samhälls-
vetenskapsprogrammet, läser du ett färre antal kurser per 
termin än på andra gymnasieskolor. Istället för att läsa  
alla kurser över ett helt läsår och ha de flesta kursavslut på  
våren läser du några kurser på hösten och några på våren. 

Våra elever läser lika många kurser per läsår som elever 
på andra skolor. Skillnaden är att de flesta av våra kurser 
 avslutas vid terminsavslut istället för vid läsårsslut. Genom 
att läsa färre parallella kurser får du en bättre överblick över 
dina studier och en jämnare arbetsfördelning över läsåret.

Mitt på dagen har du ett längre lektionsfritt pass där 
du kan äta lunch men också får tid till annat som rör dina 
studier eller ditt välmående. Till exempel delta i skapande 
verksamhet, studiestöd med pedagoger, motion, läxläsning, 
föreställningar, elevkårsaktiviteter eller bara umgås med 
dina klasskamrater. Vi strävar efter en miljö där ditt  lärande 
sker på skoltid och att du kan forma en livsstil som ger 
 f örutsättningar för att hela du ska må bra.

Påverka din utbildning utifrån  
dina intressen
Hos oss har du också möjlighet att påverka din utbildning  
och läsa ämnen utifrån dina mål och intressen. Alla våra 
 elever har 4–5 valbara kurser där de kan välja fritt ur 
vårt breda kursutbud. Utöver ett stort antal estetiska 
kurser har vi även flera fördjupningskurser i natur och 
 samhälls vetenskapliga ämnen samt andra merit  
och  behörighetsgivande kurser.

Trygga elever som trivs
Vi är stolta och glada över att vi kan säga att våra elever är 
nöjda med skolan som helhet och att de känner sig trygga 
och kan rekommendera skolan till dig som blivande elev. 
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.

Välkommen till vår kreativa zon!

Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Umeå kommun, Midgårdsskolan, 901 84 Umeå
Besöksadress: Paradvägen 36
090-16 59 50, midgardsskolan@umea.se
umea.se/midgard

www.umea.se/midgard


Namn Namnsson
Gatan gata 123 
123 45 Umeå 

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

T ILL  VÅRDNADSHAVARE FÖR:

Läs mer på www.skola.umea.se

Ekonomiprogrammet x x

Estetiska programmet x

Naturvetenskapsprogrammet x x x

Samhällsvetenskapsprogrammet x x

Teknikprogrammet x x

Barn- och fritidsprogrammet x x*

Bygg- och anläggningsprogrammet x x

El- och energiprogrammet x

Hantverksprogrammet x

Industritekniska programmet x

Lärlingsutbildning x

Naturbruksprogrammet x

VVS- och fastighetsprogrammet x

Vård- och omsorgsprogrammet x

Yrkesprogram Högskoleförberedande program
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Individuellt alternativ x

Programinriktat individuellt val x x x

Språkintroduktion x x

Yrkesintroduktion x xGymnasiesärskolan

Administration, handel  
och varuhantering x

Fastighet, anläggning och byggnation x

Hotell, restaurang och bageri x

Skog, mark och djur x

Individuella program x

*Erbjuds på Umeå Elitidrottsgymnasium.
Med reservation för eventuella förändringar.

http://www.skola.umea.se



