
Datum Tid Skola

Torsdag 26 november kl. 18.30-20.30 Liljaskolan

Onsdag 2 december kl. 18.30-21.00 Dragonskolan

Lördag 12 december kl. 13.30-14.30 (Julmarknad*) Forslundagymnasiet

Onsdag 20 januari kl. 18.00-21.00 Midgårdsskolan

Torsdag 21 januari kl. 18.30-21.00 Dragonskolan

Tisdag 26 januari kl. 18.30-20.30 Forslundagymnasiet

Onsdag 27 januari kl. 18.30-20.30 Fridhemsgymnasiet

Välkommen till våra skolor

Alla kommunala gymnasieskolor i Umeå och Liljaskolan i Vännäs arrangerar informationskvällar och/eller 
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 12 januari-11 februari 2016.
Omvalsperiod i april 2016.
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 2016.

Se aktuella ansökningsdatum och läs mer på gymnasieantagningen.nu

P O R T O
B E T A L T

AVS: Skolkontoret, 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. Här kan du göra ett intressetest, söka information 
om och jämföra olika program. Här hittar du också den här foldern 
och en affisch med hela vårt programutbud. Sajten uppdateras 
hela tiden med nya och spännande saker. Håll utkik!

Hos oss på de kommunala gymnasieskolorna i Umeå och Liljaskolan i Vännäs erbjuds alla* nationella 
gymnasieprogram. Oavsett vilket program du väljer får du en stabil grund att stå på för att lyckas i fram-
tiden. Vi har även ett väl fungerande samarbete med universitetet, vilket gör att du får en naturlig 
introduktion till vidare studier.

Vi ser till ditt behov och strävar efter att du ska nå framgång utifrån dina egna förutsättningar. Hos oss 
är elevinflytande en självklarhet. Via elevråden på skolorna utvecklar eleverna nya former för inflytande 
så att de kan påverka både sin utbildning och skolmiljö.

På alla våra skolor finns bibliotek, idrottshall, skolrestaurang och inspirerande lärare. Givetvis har vi 
även studie- och yrkesvägledare, kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger.

Digitalt lärande är en självklarhet för oss. När du börjar på någon av våra skolor får du tillgång till en 
egen bärbar dator, en digital lärplattform och trådlösa nätverk. Om du inte blir behörig för att läsa på 
något av våra nationella program har vi ändå plats för dig. Då kan du gå på ett av våra introduktions-
program. Där kan du antingen komplettera dina grundskolebetyg eller gå en mer yrkesinriktad utbildning 
som förbereder dig för arbetsmarknaden.

Stabil grund för att lyckas i framtiden

Hoppas vi ses nästa höst! 

Med reservation för eventuella förändringar.
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Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ
Introduktionsprogrammet Preparandår
Introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val  (IMPRO)
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion
Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion

GYMNASIESÄRSKOLAN
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Nationella program
Administration, handel och varuhantering
Estetiska verksamheter
Fastighet, anläggning och byggnation
Hotell, restaurang och bageri
Skog, mark och djur
Individuella program

** Kan komma att erbjudas på någon annan kommunal gymnasieskola

* Humanistiska programmet och Handels- och administrationsprogrammet erbjuds inte läsåret 2016/2017

PS. Du vet väl att du alltid kan läsa in grundläggande högskolebehörighet på alla våra program.

YRKESPROGRAM DRAGON FORSLUNDA FRIDHEM LILJA MIDGÅRD
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* Ansökan görs till Dragonskolan. Teoretiska ämnen läses på Dragonskolan, yrkesämnen på Forslunda

Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa
Barn- och fritidsprogrammet NIU Idrott, snowboard och freeskiing
Barn- och fritidsprogrammet NIU Ridsport

Barn- och fritidsprogrammet Dragonskolans Elitidrottsgymnasium

Hantverksprogrammet Frisör
Hantverksprogrammet Stylist, makeup och spa
Hantverksprogrammet Textil design
Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens
Hotell- och turismprogrammet Turism och resor
Industritekniska programmet Produkt- och maskinteknik: metall
Industritekniska programmet Svetsteknik
Lärlingsprogrammet Barn och fritid
Lärlingsprogrammet Bygg- och anläggning
Lärlingsprogrammet Handels- och administration
Lärlingsprogrammet Hotell och turism
Lärlingsprogrammet Naturbruk
Lärlingsprogrammet Restaurang och livsmedel

Naturbruksprogrammet Djur
Naturbruksprogrammet Lantbruk

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering
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

Bygg- och anläggningsprogrammet Dragonskolans Elitidrottsgymnasium

Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete

Lärlingsprogrammet VVS och fastighet
Lärlingsprogrammet Vård och omsorg

Naturbruksprogrammet Skogsmaskinförare

Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X X

X

X X X

X

X

X

X

X X X

X X

X

X

X

X

Ekonomiprogrammet Dragonskolans 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 Interclass (Naturvetenskap på engelska)
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapsprogrammet Dragonskolans Elitidrottsgymnasium

Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet Dragonskolans Elitidrottsgymnasium
Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskapsprogrammet NIU Idrott, snowboard och freeskiiing

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap
Teknikprogrammet Design- och produktutveckling
Teknikprogrammet Informations- och medieteknik
Teknikprogrammet Produktteknik
Teknikprogrammet Samhällsbyggande och miljö
Teknikprogrammet Teknikvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet NIU Ridsport

Naturvetenskapsprogrammet NIU Ridsport

* Julmarknaden på Forslunda pågår 11.00-16.00



Dragonskolan är Umeås största 
mötesplats för ungdomar! Hos oss 
träffar du 2 000 nya skolkamrater 
i moderna lokaler. Vi har ett brett 
utbud av program, kurser och tillval 
som gör att du får 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 
och gröna miljöer? Vill du ha en
yrkesutbildning inom den gröna  
sektorn? Ja, då är Forslunda-
gymnasiet ditt naturliga val.

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

Fridhemsgymnasiet är Umeås äldsta 
gymnasieskola med lång tradition av 
lärande. Här har du möjlighet att  
utvecklas, både kunskaps- och  
studiemässigt såväl som personligt. 
Skolan har ett nära samarbete med 
Umeå Universitet.

FRIDHEMSGYMNASIET
Fridhemsvägen 2, 903 37 Umeå
090-16 29 00
fridhem@umea.se
umea.se/fridhem

FridhemsgymnasietDragonskolan
Dragonskolan är en av Sveriges största gymnasieskolor och 
har Umeås finaste skollokaler. Vi har mötesplatsen Mitten där 
det bland annat finns cafeteria, bibliotek, en scen och en stor 
trappa där många samlas.

Här hittar du ett brett utbud av program och inriktningar. Vi 
har nästan allt och du har alltid möjlighet att läsa in högskole-
behörighet inom alla våra program. Vi arbetar varje dag med 
att utbilda framtidens snickare, ingenjörer, jurister, naturvetare, 
elektriker, lärare med mera. Alla behövs. Alla får plats.

Kombinera idrott och studier
Dragonskolans Elitidrottsgymnasium strävar efter att erbjuda  
Sveriges bästa elitidrottsutbildning. Utöver de nationellt 
godkända idrottsutbildningarna (NIU) och riksidrottsgymna-
sieutbildningar (RIG) erbjuder Dragonskolan även idrott- och 
hälsaspecialisering (specialidrott). Vi har lång erfarenhet av 
att kombinera idrott och studier och är en av Sveriges största 
skolor inom idrottsutbildningar.

Sveriges bästa arena för teknikutbildning
Dragonskolans Teknikcenter satsar på att skapa Sveriges bästa 
arena för teknikutbildning. En generös donation och ett nära 
samarbete med det lokala näringslivet har möjliggjort upp-
byggnaden 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 massor med arbetslivserfarenhet och möjlighet 
att lära dig ett yrke. Du får största delen av din utbildning ute 
på en arbetsplats och läser gymnasiegemensamma ämnen och 
yrkesteori på skolan. Dessutom får du ett extra studiebidrag.

Tre roliga och 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 vi ska göra vårt bästa för att din tid här ska bli 
meningsfull och rolig.  

Välkommen till vår mötesplats!

På Fridhemsgymnasiet kan du utbilda dig till ett yrke under 
gymnasietiden. Du har också stora chanser att få jobb 
direkt efter gymnasiet! På alla våra yrkesprogram har du 
dessutom möjlighet att få högskolebehörighet.

Lång erfarenhet av yrkesutbildningar
Tycker du om att vara kreativ? Gillar du matlagning? Eller 
bakning? Vill du ha ett yrke med världen som arbetsplats? 
Hos oss finns Umeås bästa restaurangutbildning och som 
elev har du alla möjligheter att utvecklas. Årets kock 2015 
var tidigare elev på skolan. 

Är du intresserad av människor? Vill du gå en spännande 
yrkesutbildning och få jobb direkt efter gymnasiet? Då är 
Vård- och omsorgsprogrammet något för dig! Efter tre år 
hos oss är du redo att arbeta som undersköterska inom 
sjukvård eller friskvård, både i Sverige och i andra länder.

Formativt arbetssätt
På Fridhemsgymnasiet arbetar lärarna med ett formativt 
arbetssätt tillsammans med forskare vid Umeå Universitet. 
Du som elev får arbeta och utveckla dina förmågor efter 
dina egna förutsättningar. 

Välkommen till Fridhem!

Forslundagymnasiet
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.

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

Anställningsbar efter gymnasiet
Femton veckors praktik och tidiga kontakter med  
arbetsgivare gör din utbildning till ett bra avstamp för bli 
anställningsbar direkt efter gymnasiet.

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 – en lite roligare skola!

Liljaskolan erbjuder 12 gymnasie- 
program, lärlingsutbildning och fem 
introduktionsprogram. Här får du massor 
av kunskaper inför yrkesarbete och  
utbildning efter studenten. På Liljaskolan 
studerar 800 elever från ett 50-tal  
kommuner. Hos oss träffar du  
ungdomar som delar dina intressen, 
dina mål och framtidsdrömmar.

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

Midgårdsskolan är en plats för kunskap och 
kultur där du får utveckla det du brinner 
för. Oavsett om du är intresserad av 
estetik, samhälls- eller naturvetenskap 
erbjuder vi dig en kreativ arbetsmiljö med 
hög standard. Hos oss får du en
högskoleförberedande utbildning som ger 
dig en bra grund att stå på inför framtiden.

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

Här presenteras den nya
gymnasiesärskolan.

Mer information:
www.umea.se/gymnasiesarskolan

GYMNASIESÄRSKOLAN
Gymnasiesärskolan i Umeå
090-16 29 31 / 090-16 24 80
umea.se/gymnasiesarskolan

MidgårdsskolanLiljaskolan
Liljaskolan har ett av Umeåregionens bredaste utbud av 
gymnasieprogram och inriktningar. Inom flera program 
finns möjlighet till arbetsplatsförlagd utbildning utomlands. 

Elever på våra högskoleförberedande program förbe-
reds för fortsatta studier genom studiebesök och projekt 
i samarbete med universitet, företag och organisationer. 
Flertalet av de 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 arbetsmarknad.

Nära samarbete med arbetslivet
Liljaskolan vill vara en trygg miljö med utvecklande ar-
beten för våra elever. Projekt med meningsfulla insatser 
inom olika samhällssektorer är stimulerande inslag i 
våra utbildningar. De har bland annat inneburit elev-
uppfinningar som förbättrar fordon och maskiner. Våra 
elever genomför biståndsresor och modevisningar, de får 
ansvar för uppgifter vid event och idrottstävlingar.

NIU och idrottsspecialiseringar
Hos oss kombinerar ungdomar från hela Norden sin 
gymnasieutbildning med idrottsspecialiseringarna 
ishockey, ridning, 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! 

Vi har utbildningar för dig som vill ha många 
valmöjligheter i framtiden. Alla våra gymnasieprogram 
är högskoleförberedande, så vilket du än väljer är du 
behörig till vidare studier.

Våra elevers möjligheter att nå goda resultat i en trygg 
och kreativ miljö är viktiga ledstjärnor för alla som  
arbetar på Midgårdsskolan.

Estetiska program med bred behörighet
Som elev på en av de fem inriktningarna inom det 
estetiska programmet kan du själv skapa din utbildning 
utifrån intressen och mål. Du väljer om du vill fördjupa 
dig ytterligare inom din estetiska inriktning eller läsa 
kurser som ger dig en bredare behörighet och/eller fler 
meritpoäng inför fortsatta studier. Oavsett vilka kurser du 
väljer får du en högskoleförberedande utbildning och våra 
studie- och yrkesvägledare vägleder dig i dina val.

Natur eller samhälle med estetiska valmöjligheter
På naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga program-
met får du gå en utbildning med kunskap i fokus, samtidigt 
som du har möjlighet att utveckla dina kreativa intressen.
Du kan använda dina valbara poäng till att läsa kurser 
inom estetiska områden likväl som du kan bredda eller 
fördjupa dig inom natur- eller samhällsområdet.

Flera forum för elevinflytande
Vi tycker att det är viktigt att lyssna på våra elever och 
har flera forum där du kan göra din röst hörd och vara 
med och påverka din utbildning och arbetsmiljö.

Kunskap och kreativitet
På Midgårdsskolan finns en unik möjlighet att  
kombinera vetenskapliga studier med estetiska upp- 
levelser. Vi tänker stort, vi tänker fritt och du får vara 
som du är i en trygg skola.

Välkommen till vår kreativa zon!

Gymnasiesärskolan
Den nya gymnasiesärskolan ska vara flexibel och ge dig 
som elev möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt 
men din bas har du på ett individuellt eller nationellt 
program. Alla program är fyra år och består av kurser 
som tillsammans blir 2500 poäng på nationella program 
och 3600 timmar på individuella program. De kurser 
och ämnesområden som ingår i programmet samlas i 
din studieplan.

Vi har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv 
och alla nationella program har arbetsförlagt lärande 
(APL). Det betyder att du får möjlighet att prova på  
arbetet på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. 

Rektor bestämmer vilken eller vilka kurser som 
innehåller arbetsplatsförlagt lärande och skolan ordnar 
en praktikplats till dig. På de individuella programmen 
förekommer praktik om rektor bedömer att det är till 
nytta för dig som elev.

Efter avslutad utbildning får du ett gymnasiesärskole-
bevis. Där står det vad du har lärt dig, vilket program du 
gått, vilka kurser du läst och vilka betyg du fått. I beviset 
finns också information om ditt gymnasiesärskolearbete 
och din APL.

Förändringar inom den nya gymnasiesärskolan:
• Flexibilitet för att möta varje elevs 

förutsättningar och behov.
• Ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan.
• Ökad samhällsgemenskap och delaktighet.
• God förberedelse inför arbetslivet.
• Utbildningarna ska vara likvärdiga.
• Ett meningsfullt vuxenliv. 

Välkommen till Gymnasiesärskolan!


