
UTBILDNINGSKATALOG

GULDSTADSGYMNASIET

2016/17
BARN & FRITID   TEKNIK   ESTETISKA   EL & ENERGI   EKONOMI   HANTVERK   SAMHÄLLS



2 3

Storgatan 50, 931 30 Skellefteå
Tel. 0910 - 21 51 21 
info@guldstadsgymnasiet.se
guldstadsgymnasiet.se
facebook.com/guldstadsgymnasiet

Guldstadsgymnasiet i Skellefteå är en modern skola som förutom 
lärande och kunskap står för trygghet och trivsel. Som elev hos oss blir 
du sedd varje dag och får genom detta fantastiska förutsättningar och 
möjligheter att nå dina mål. 

I katalogen du håller i din hand kan du se vilka program vi erbjuder, men 
också mer djupgående information om hur vi arbetar med våra elever. 

Nytt för läsåret 2015/2016 är att Guldstadsgymnasiet under jullovet flyttar 
till nya fina lokaler mitt i centrala Skellefteå. Vi ser verkligen fram emot 
flytten då vi är övertygade om att närheten till näringslivet i stan kommer 
att förenkla och förbättra samarbetet med företag och föreningar. Det 
känns även mycket positivt med att komma nära Skellefteås fantastiska 
kultur-område Nordanå, Stadsbiblioteket och Campus.

Är du nyfiken på vår skola eller våra utbildningar, vill komma på besök 
eller bara ställa en fråga, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 

Till sist vill jag önska dig lycka till med ditt sista år i grundskolan och med 
ditt gymnasieval så ses vi förhoppningsvis nästa höst!

John Karlberg, rektor 
Guldstadsgymnasiet i Skellefteå

Välkommen till 
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Utbildning i centrum
Utbildning i centrum, i dubbel bemärkelse. Våra 
elevers utveckling och lärande står alltid i centrum 
för vår verksamhet. I januari 2016 kommer vi att 
flytta skolan till centrala Skellefteå. Detta gör att 
våra utbildningar kommer att vara i centrum även 
geografiskt.

Lokalerna, som ligger precis bredvid stadshuset 
Brinken, består av två hus. Det röda vackra trähuset, 
där undervisingslokalerna finns, påminner om en 
gammal byaskola. Huset har i sig en både lång 
och spännande historia. Till exempel är det en av 
Skellefteås äldsta byggnader och har flyttats flera 
gånger. Skellefteås första lasarett sägs även ha legat 
på tomten. 

I den andra byggnaden hade Televerket tidigare 
sina telefonväxlar. Nu finns där istället specialsalar, 
rastutrymmen, skolbibliotek, elevsalong och ett gym.

Att lokalerna ligger mitt i Skellefteås centrum, med 
närhet till det mesta, känns också väldigt positivt. 
Genom närheten till våra samarbetspartners inom 
näringslivet är vi övertygade om att du som elev 
får de bästa förutsättningarna för både studier och 
kommande yrkesliv.

Dessutom får du som elev nära till kulturupplevelser 
på Nordanå och stadsbiblioteket. Campus ligger 
ett stenkast bort, precis som älven med sina 
grönområden.

mailto:jonkoping@johnbauer.nu
http://www.johnbauer.nu/stockholm


Det här får du hos oss
Oavsett om du vill läsa på högskola eller universitet, börja jobba direkt 
eller kanske starta eget företag kommer du alltid vara väl rustad för livet 
som kommer efter gymnasiet.

Vilket program du än väljer att gå på finns det vissa saker som är 
gemensamma för alla program på Guldstadsgymnasiet:

• Längre lektionspass där du hinner starta, fördjupa dig i och avsluta det 
du jobbar med för dagen.

• Mer än 10 års erfarenhet av att använda IT naturligt i undervisningen.
• Engagerade lärare som coachar och stöttar dig i dina studier.
• Höga förväntningar ställs på alla våra elever för att de ska vara 

förberedda för arbetslivet eller vidare studier.
• Du får börja med din programinriktning redan från första skoldagen.
• Du får jobba med ditt blivande yrke, med riktiga kunder från näringlivet 

och privata kunder som en del i din utbildning.  

Högskoleförberedande program
Om du tror att du vill läsa vidare efter gymnasiet väljer du något av våra 
högskoleförberedande program. Är du intresserad av foto, teknik och IT, 
ekonomi eller journalistik är Guldstadsgymnasiet ditt självklara val.

Yrkesprogram
Om du känner att du vill jobba direkt efter gymnasiet ska du välja 
något av våra yrkesprogram. På yrkesprogrammen har du 15 veckors 
arbetsplatsförlagd utbildning. Självklart kan du läsa kurser för att få 
grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Preparand och yrkesintroduktion
Om du saknar något ämne från grundskolan men bedöms ha möjlighet 
att läsa in det inom ett år är preparand ett alternativ för dig. Detta gäller 
alla våra program i mån av plats. 

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar behörighet till ett 
yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till 
ett yrkesprogram eller få ett arbete.

Vill du gå preparandutbildning eller yrkesintroduktion kontaktar du oss 
eller din studie- och yrkesvägledare för att boka in en individuell träff.

Högskolebehörighet
Du kan givetvis läsa till grundläggande högskolebehörighet på alla 
våra yrkesprogram. Om du läser informationen om programmen 
senare i katalogen framgår vad du behöver läsa till för kurser för att få 
grundläggande högskolebehörighet på respektive program.

Vill du 
veta mer?
Öppet hus 23/1
Välkommen till vår skola den 23:e januari för att se 
och testa på de program vi har att erbjuda.

Vi kommer ut till flera skolor
I vinter besöker våra elever skolor som vill veta mer 
om våra program. Då har du möjlighet att ställa 
frågor och prova aktiviteter från våra olika program.

Besök eller kontakta oss!
Om du vill göra ett studiebesök eller har andra 
frågor kan du alltid höra av dig till oss. 

Facebook
Följ våra elevers vardag på www.facebook.com/
guldstadsgymnasiet

Hemsida
www.guldstadsgymnasiet.se
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Våra program 
i Skellefteå
Här ser du alla program Guldstadsgymnasiet 
erbjuder och får en inblick i vad du kommer lära 
dig under dina tre år på skolan.

Vi på Guldstadsgymnasiet tror att personlig 
utveckling och kunskap går hand i hand och 
skapar tillsammans med dig en skola som utvecklar 
båda. På Guldstadsgymnasiet får du möjlighet att 
förverkliga dina idéer samtidigt som du får en bra 
grund inför framtiden. 

Gemensamt för alla våra program är att du hos oss 
inte bara får läsa dig till kunskap utan också praktiskt 
arbeta med verklighetsbaserade projekt tillsammans 
med näringliv och föreningar. Dessa samarbeten 
hjälper dig att bygga upp ett kontaknät och skapa en 
portfolio för din kommande karriär.

00’3
6”67 barn & fritid

Fritid & hälsa
Ett yrkesprogram för dig som är intresserad av hälsa och 
människor, och som vill bli bra på att motivera och leda grupper.

Under utbildningen lär du dig om vad som får barn, ungdomar 
och vuxna att må bra. Du får lära dig att upptäcka dina egna 
styrkor såväl som andras. Du får även hjälp att nå din fulla 
potential som idrottare/tränare/ledare genom att kombinera 
teori och praktik. Du kommer även att ha sammanlagt 15 veckor 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) på ett företag.

Efter utbildningen kan du bli personlig tränare, fotbollsledare 
eller friluftsguide. Du kan även till exempel studera vidare på 
idrottsvetenskapligt program, till polis eller till förskollärare.

För att få grundläggande högskolebehörighet behöver du 
läsa Engelska 6.
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Teknik
Informations- & medieteknik

Ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad 
av informations- och medieteknik och vill bli bra på att lösa 
problem och programmera.

Under utbildningen får du lära dig mycket om programmering, 
medieteknik, webbutveckling och gränssnittsdesign. Du får en 
förståelse för teknikens roll i samhället samt lär dig det mesta 
om tekniska processer utifrån matematik, fysik och kemi. Du 
övar även upp en värdefull studieteknik som du kan använda på 
universitet eller högskolan.

Efter utbildningen kan du studera vidare till systemvetare, 
programmerare eller civilingenjör inom teknik, programmering 
eller IT. 

Estetiska
Estetik & media

Ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad 
av estetik i alla dess former och vill utvecklas inom ditt kreativa 
område.  

Under utbildningen lär du dig mer om bland annat digitalt 
skapande, medieproduktion, foto, film och webbteknik. Du 
blir duktig på att använda de digitala verktyg som används vid 
produktion inom mediebranschen. Du får jobba med riktiga 
uppdragsgivare från näringlivet och får lära dig hur det är att 
driva ett företag.

Efter utbildningen kan du studera vidare till journalist, 
programledare, grafisk formgivare, webbdesigner, ljudtekniker, 
fotograf, designer, serietecknare eller formgivare.

el & energi
Dator & kommunikation

Ett yrkesprogram för dig som är intresserad av nätverk, teknik 
och vill bli bra på att ge service och lösa problem inom IT och 
nätverksfrågor. 

Under utbildningen lär du dig mer om bland annat 
att installera, administrera samt reparera dator- och 
kommunikationssystem. Du tränar upp ditt tekniska kunnande 
och får förståelse för hur informationssäkerhet på nätet fungerar. 
Du lär dig grunderna i att bygga och designa hemsidor.  Du 
kommer även att ha sammalagt 15 veckor arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) på ett företag.

Efter utbildningen blir du nätverkstekniker. Du kan 
även studera vidare till något inom IT som till exempel 
programutvecklare eller systemutvecklare. 

För att få grundläggande högskolebehörighet behöver du 
läsa Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6.

€£ $ Ekonomi
Ekonomiprogrammet

Ett högskoleförberedande program som ger dig kunskaper 
som möjliggör framgångsrika högskolestudier inom ekonomi 
eller andra områden. 

Under utbildningen lär du dig mer om bland annat 
företagsekonomi, ledarskap och organisation, marknadsföring, 
entreprenörskap och företagande. Du lär dig hur man startar 
och driver ett företag samt får möjligheten att knyta kontakter 
med näringlivet i olika projekt.

Efter utbildningen kan du arbeta som redovisningsassistent 
eller exempelvis studera vidare för att arbeta som revisor, 
controller, marknadsförare eller egen företagare.

hantverk
Frisör

Ett yrkesprogram för dig som är intresserad av att arbeta med 
hår, makeup och mode.

Under utbildningen lär du dig mer om hantverket inom frisör 
eller stylist. Du får lära dig mer om färg- och formgivning eller 
försäljning. Du får även en bra inblick i hur det är att driva ett 
eget företag och bemöta kunder genom studiebesök, praktik 
och genom att arbeta i vår egen salong. Du kommer även att 
ha sammalagt 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) på ett 
företag.

Efter utbildningen blir du frisöraspirant eller stylistaspirant. 
Du kan även arbeta som säljare eller frisör. Det finns även 
möjligheter att studera vidare till makeup-artist eller stylist. 

För att få grundläggande högskolebehörighet behöver du 
läsa Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6.

SAMHÄLLS
Medier, information & kommunikation

Ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad 
av samhällsfrågor och vill bli bra på att skriva, fotografera och 
kommunicera.

Under utbildningen lär du dig mer om bland annat digitalt 
skapande, medieproduktion, foto, journalistik, reklam och 
information. Du blir duktig på att producera texter utifrån 
olika syften och på att använda de digitala verktyg som 
används inom mediebranschen. Du får även jobba med riktiga 
uppdragsgivare från näringslivet och får lära dig hur det är att 
driva ett företag.

Efter utbildningen kan du exempelvis studera vidare för att 
bli journalist, informatör, kommunikatör, fotograf eller PR- och 
reklamansvarig.
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förstå
fördjupa

förverkliga

exempel på din vecka

På Guldstadsgymnasiet får du längre 
lektionspass. Din skoldag liknar en 
vanlig arbetsdag. På så sätt hinner du 
påbörja, genomföra och avsluta projekt.

Fyra gånger per läsår har du mentors-
dagar. Under dessa dagar coachas du 
för att du ska lära dig så mycket som 
möjligt under din gymnasietid.

På alla yrkesprogram har du 
sammanhängande tid som du ägnar åt 
ditt yrkesämne och därmed gott om tid 
för dina praktiska studier

FredagTorsdagOnsdagTisdagMåndag

Svenska

Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Val Programspecifikt Engelska Entreprenörskap Idrott & hälsa

Samhällskunskap Historia Programspecifikt Matematik

Barn & fritid  fritid & hälsa

Barn- och fritidsprogrammet riktar sig till dig som 
är intresserad av idrott, ledarskap och hälsa. 
Du får kunskaper om hur man leder grupper, 
kommunicerar och tränar på bästa sätt. 

Under gymnasietiden får du lära dig mer om att arbeta 
med människor samtidigt som du får möjlighet att 
fördjupa dig inom din idrott. Om du är intresserad av 
träning och hälsa i ett friskvårdsperspektiv utan att 
aktivt idrotta kan du också utveckla din träning under 
skoltid. 

Efter utbildningen kan du arbeta på till exempel en 
friskvårdsanläggning. Utbildningen ger också en bra 
grund för vidare studier till exempelvis polis, brandman 
eller licensierad tränare.

Under utbildningen lär du dig mer om bland 
annat hälsa, ledarskap, idrott och pedagogik. Du 
har även sammanlagt 15 veckor arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) på ett företag.

Efter utbildningen kan du bli personlig tränare, 
fotbollsledare eller friluftsguide. Du kan även till 
exempel studera vidare på idrottsvetenskapligt 
program eller till förskollärare.

För att få grundläggande högskolebehörighet 
behöver du läsa Engelska 6.
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Teknikprogrammet vänder sig till dig som är 
intresserad av datorer och teknik. Här förbereder 
du dig för fortsatta studier samtidigt som du 
utvecklar din problemlösningsförmåga. 

Under utbildningen får du bland annat lära dig 
att programmera applikationer och spel, skapa 
webbsidor samt jobba med gränssnittsdesign. Du lär 
dig även mer om teknik, fysik och matematik. 

Efter utbildningen är du redo för att möta den snabba 
utvecklingen inom IT-området. Bra datorkunskaper 
krävs i allt fler branscher. Utbildningen ger dig en 
bra grund att gå vidare till ett fjärde år, för att bli 
gymnasieingenjör, eller högskolestudier.

Under utbildningen lär du dig mer om 
datorteknik, programmering, webbteknik, fysik, 
kemi och teknik. 

Efter utbildningen kan du studera vidare till 
systemvetare, programmerare eller civilingenjör 
inom teknik, programmering eller IT.

Utbildningen är högskoleförberedande och ger 
dig stora valmöjligheter för framtiden. 

Teknik   informations- & medieteknik Estetiska  estetik & media

Estetiska programmet är utbildningen för dig som 
är intresserad av foto, film och grafisk produktion. 
Du får praktiska kunskaper samtidigt som du får 
grunden för fortsatta studier på universitet och 
högskola.

Under utbildningen kommer du att arbeta i verkliga 
projekt med riktiga uppdragsgivare från näringslivet för 
att stärka din portfolio och för att verklighetsanpassa 
utbildningen. Det kan handla om allt från att göra 
reklamfilm, fotografera personal, designa webbsidor 
eller att skapa reklamfoldrar åt företag.

Våra medieelever har under utbildningen tillgång 
till systemkameror och en egen macdator med alla 
programvaror som används inom branschen.

Under utbildningen lär du dig mer om bland 
annat digitalt skapande, medieproduktion, foto, 
film och webbteknik. 

Efter utbildningen kan du studera vidare till 
journalist, programledare, grafisk formgivare, 
webbdesigner, ljudtekniker, fotograf, designer, 
serietecknare eller formgivare. 

Utbildningen är högskoleförberedande och ger 
en bra grund för att söka vidare till högskolor eller 
universitet efter studenten. 
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El & Energi  dator & kommunikationsteknik

Utbildningen dator- och kommunkationsteknik 
riktar sig till dig som är intresserad av datorer, 
nätverk och ny teknik. Under utbildningen får du 
installera, administrera och reparera nätverk, 
servrar och datorer.

Redan från årskurs ett har vi fokus på IT i alla 
yrkesämnen på programmet. Du får lära dig mer 
om nätverk, servrar och datorer under utbildningen 
samtidigt som du har möjlighet att ta microsoft-
certifikat.

Målet med utbildningen är att du ska leva upp till 
branschens krav och därmed vara anställningsbar 
som nätverkstekniker direkt efter gymnasieexamen.

Under utbildningen lär du dig mer om bland 
annat nätverksteknik, webbteknik, dator- och 
kommunikationsteknik. Du har även sammanlagt 
15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) på ett 
företag.

Efter utbildningen blir du nätverkstekniker. Du 
kan även studera vidare till något inom IT som till 
exempel programutvecklare.  

För att få grundläggande högskolebehörighet 
behöver du läsa Svenska 2, Svenska 3 och 
Engelska 6.

Ekonomi  ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är utbildningen för dig 
som vill plugga vidare på högskola inom 
ekonomi eller andra områden som exempelvis 
samhällsvetenskap eller humaniora.

Utbildningen ger dig även de kunskaper som krävs för 
att våga förverkliga dina egna idéer och starta eget 
företag. Detta gör att Ung företagsamhet och UF-
företagande är en självklar del i utbildningen.

Under utbildningen studerar du ekonomi och 
företagande. Du får en förståelse för hur ekonomi, 
marknadsföring, ledarskap och organisation 
tillsammans bildar en helhet. 

Under utbildningen lär du dig mer om 
bland annat företagsekonomi, ledarskap och 
organisation, marknadsföring, entreprenörskap 
och företagande. 

Efter utbildningen kan du arbeta som 
redovisningsassistent eller exempelvis studera 
vidare för att arbeta som revisor, controller, 
marknadsförare eller egen företagare. 

Utbildningen är högskoleförberedande och ger 
en bra grund för att söka vidare till högskolor eller 
universitet efter studenten. 
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Hantverk   frisör

Hantverksprogrammet med inriktningarna frisör 
eller stylist är ett yrkesprogram som riktar sig 
till dig som är intresserad av att arbeta med hår, 
makeup och mode.

Efter avslutad yrkesexamen har du som läst 
yrkesutgången frisör fått en grundutbildning inom 
frisöryrket. I årskurs tre har du möjlighet att göra 
delprovet för gesällbrevet. 

För att sedan ta gesällbrevet ska du göra 3 000 
praktiktimmar på en salong. 

Du som läst yrkesutgången stylist har efter avslutad 
yrkesexamen möjlighet att söka vidare  inom makeup- 
eller modebranschen.

Under utbildningen lär du dig mer om hantverket 
inom frisör eller stylist. Du får även lära dig mer om 
färg- och formgivning eller försäljning. Du har även 
sammanlagt 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) på ett företag.

Efter utbildningen blir du frisöraspirant eller 
stylistaspirant. Du kan även arbeta som säljare 
eller frisör. Det finns även möjligheter att studera 
vidare till makeup-artist eller stylist. 

För att få grundläggande högskolebehörighet 
behöver du läsa Svenska 2, Svenska 3 och 
Engelska 6.

Samhälls  medier, information & kommunikation

Samhällsprogrammet – medier, information och 
kommunikation är utbildningen för dig som är 
intresserad av samhällsfrågor och vill bli bra på att 
skriva, fota och kommunicera. 

Under utbildningen studerar du journalistik och 
reklam, och prövar olika sätt att jobba med text, bild 
och ljud. Du utvecklar hela tiden ditt skrivande och får 
visa upp det du gjort i digitala och traditionella medier. 
Du övar upp en värdefull studieteknik som du kan 
använda på universitet.

Våra samhällselever har under utbildningen tillgång 
till systemkameror och en egen macdator med alla 
programvaror som används inom branschen.

Under utbildningen lär du dig mer om bland 
annat digitalt skapande, medieproduktion, foto, 
journalistik, reklam och information. 

Efter utbildningen kan du exempelvis 
studera vidare för att bli journalist, informatör, 
kommunikatör, fotograf eller PR- och 
reklamansvarig. 

Utbildningen är högskoleförberedande och ger 
en bra grund för att söka vidare till högskolor eller 
universitet efter studenten. 



Kontakt: Bettorpsgatan 10–12, 703 69 Örebro / Tel 019-603 28 30/ orebro@jbgymnasiet.se

www.jbgymnasiet.se/orebro

samarbete med näringslivet 
 - med eleven i fokus
Vi lägger stort fokus på att du ska få erfarenhet av den verklighet som väntar när du har tagit examen 
hos oss. Detta då vi anser att kunskap är värdefull när du vet hur du ska använda den och dessutom har 
självförtroendet att göra det. Nedan ser du några av de företag och organisationer vi samarbetar med.

PWC
Koneo
ICD
Mannbergs fastigheter
Atea
Friskvårdskompaniet
Skellefteå Squash & Gym
Richo IT-partner

Ernst & Young
Eltech
Frisörföretagarna
SPF
Steam it
Garderoben
Hemfosa 
Friskis & Svettis

Wella
Skellefteå Guiden
Arkitektkopia
Ung företagsamhet
Revisorsgruppen
RFSL Skellefteå
WSP
Ytterholmen

http://www.johnbauer.nu/stockholm

