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Välkommen till
Guldstadsgymnasiet
Guldstadsgymnasiet i Skellefteå är en modern skola som står för
lärande, kunskap, trygghet och trivsel. Som elev hos oss blir du sedd
varje dag och får genom detta fantastiska förutsättningar och möjligheter
att nå dina mål. Alla elever är olika och hos oss får du hjälp att hitta dina
styrkor. Det är något vi är bra på!
Elever som tagit studenten hos oss kommer ofta tillbaka och hälsar på
och glädjande nog träffar vi också många av dem ute i arbetslivet. Efter
sina studier hos oss är de väl rustade för att vara en del av samhället,
vilket vi är otroligt stolta över.
Som rektor är jag imponerad över arbetet som våra elever och personal
gör under skoldagarna. Arbetet gör att studieresutlaten för våra elever är
goda, att en mycket hög andel av våra elever når examen inom tre år och
att eleverna kan se ljust på sin framtid.
I katalogen du håller i din hand kan du se vilka program vi erbjuder, men
också mer djupgående information om hur vi ser på din utbildning och
hur vi arbetar med våra elever.
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!
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Guldstadsgymnasiet

2

info@guldstadsgymnasiet.se
#guldstadsgymnasiet

exempel på din vecka
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Svenska

Träningslära

Historia

Hälsopedagogik

Matematik

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Kost & hälsa

Pedagogiskt
ledarskap

Engelska

Entreprenörskap

Idrott & hälsa

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

Varje vecka har du möjlighet till tid
med din mentor där du får hjälp
att hitta strategier, för att lära dig
så mycket som möjligt under din
gymnasietid.

På alla våra yrkesprogram har
du sammanhängande tid som
du ägnar åt dina yrkesämnen
och därmed gott om tid för dina
studier.

Det här får du
hos oss!
Oavsett om du vill läsa vidare 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 hos oss finns det vissa
saker som är gemensamma på Guldstadsgymnasiet:
• Längre lektionspass där du hinner starta, fördjupa
dig i och avsluta det du jobbar med på lektionen.
• 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 första
året.
• Du får jobba med ditt blivande yrke, med riktiga
kunder från näringslivet 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 medieproduktion, samhällsfrågor
eller ekonomi och företagande 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 i årskurs tre. Om du
är intresserad av att läsa vidare efter gymnasiet kan
du självklart läsa kurser för att få grundläggande
behörighet till högskola och universitet.
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Introduktionsprogram
Om du saknar behörighet till nationellt program kan
något av våra introduktionsprogram vara ett alternativ
för dig.
Vi erbjuder programinriktat val mot Estetiska
programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och
mot Ekonomiprogrammet. Vi erbjuder även platser på
Yrkesintroduktion mot Barn- & fritidsprogrammet, El- &
energiprogrammet samt mot Hantverksprogrammet.
Läs mer om våra introduktionsprogram och om hur du
ansöker till dessa på vår hemsida.

Högskolebehörighet
Du kan givetvis läsa till grundläggande
högskolebehörighet på alla våra yrkesprogram. Längre
fram i katalogen framgår vad du behöver läsa till för
kurser för att få grundläggande högskolebehörighet
på respektive program.

Behörig & engagerad
personal
På Guldstadsgymnasiet tror vi att en nyckel till
skolframgång för våra elever är att de får möta
kunniga och behöriga lärare samt personal med rätt
kompetens inom sina respektive områden under
skoldagarna.
Vi har legitimerade lärare, personalen som arbetar
inom elevhälsan har relevant utbildning för sina
respektive uppdrag och skolans ledning har
genomgått rektorsutbildning.
Vi strävar hela tiden efter att varje yrkesgrupp har
relevanta och aktuella kunskaper inom sitt område,
genom att kontinuerligt fortbilda personalen och
att aktivt arbeta med kollegialt lärande inom
personalgruppen – allt för att våra elever ska nå sina
mål och få den bästa möjliga utbildningen.
Vi har även valt att renodla rollerna lärare och mentor.
Detta innebär att lärarna inte är mentorer utan enbart
får fokusera på lärande, kunskapsutveckling och
bedömning. Istället har vi mentorer som enbart arbetar
med att coacha våra elever.

BF

Barn & Fritidsprogrammet

Fritid och hälsa
Profiler: Personlig tränare eller Fotboll

Ett yrkesprogram för dig som är intresserad av hälsa
och träning, 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 också hjälp att nå din fulla potential som tränare/
ledare genom att kombinera teori och praktik. Under
ditt sista år på gymnasiet gör du praktik två dagar i
veckan på ett företag.

VÅRA
Utbildningar
Här ser du en överblick över alla program som vi på
Guldstadsgymnasiet erbjuder och får en inblick i vad
du kommer lära dig under dina tre år på skolan.
På skolan erbjuder vi tre yrkesprogram och tre
studieförberedande program. Om du väljer ett
yrkesprogram kommer du att göra 15 veckor av
din utbildning på ett företag eller annan arbetsplats.
Givetvis kan du som läser ett yrkesprogram även bli
behörig till högskola.
Du som går ett studieförberedande program
kommer även att jobba med verklighetsnära projekt
tillsammans med företag och föreningar, för att du ska
bli väl förberedd för vidare studier och arbetsliv.

Poängplaner
Scanna QR-koden för
att se vilka kurser som
ingår i våra program,
hur de olika profilerna är
upplagda och för att se
årets poängplaner direkt i
din mobil.
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Efter utbildningen kan du bli personlig tränare.
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 och Svenska 3.

EE

El- & energiprogrammet

Dator & kommunikationsteknik

Profiler: Nätverkstekniker eller Mekatroniker.
Ett yrkesprogram för dig som är intresserad av
datorer, ny teknik och vill bli bra på att ge service och
lösa problem.
Under utbildningen lär du dig mer om bland annat
att installera, administrera samt reparera dator- och
kommunikationssystem om du väljer yrkesutgången
Nätverkstekniker. Väljer du istället utgången
Mekatroniker får du träna upp ditt tekniska kunnande
och får lära dig mer om driftsäkerhet och underhåll.
Under ditt sista år på gymnasiet gör du praktik två
dagar i veckan på ett företag.
Efter utbildningen blir du nätverkstekniker eller
mekatroniker.
För att få grundläggande högskolebehörighet
behöver du läsa Svenska 2, Svenska 3 och
Engelska 6.

EK

Ekonomiprogrammet

HV

Hantverksprogrammet

Ekonomi
Profiler: Allmän, E-sport eller Fotboll.

Profiler: Frisör

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

Ett yrkesprogram för dig som är intresserad av att
arbeta med människor och vill lära dig mer om färg,
form och hår.

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 näringslivet i
olika projekt. Hos oss har du möjlighet att arbeta med
företagande och starta UF-företag alla dina tre år på
gymnasiet.

Under utbildningen lär du dig mer om hantverket
inom frisöryrket. Du får lära dig färg- och formgivning
samt försäljning. Du får även en bra inblick i hur det är
att driva ett eget företag och bemöta kunder. Under
ditt sista år på gymnasiet gör du praktik två dagar i
veckan på ett företag.

Efter utbildningen kan du studera vidare för att
arbeta som exempelvis revisor, controller eller
marknadsförare. Du har även en god grund för att bli
egen företagare.

ES

Estetiska programmet
Estetik och media

Frisör, barberare, hår- & makeupstylist

Efter utbildningen blir du frisöraspirant. För att kunna
genomföra gesällprovet måste du göra 3 000 timmar
på en salong.
För att få grundläggande högskolebehörighet
behöver du läsa Svenska 2, Svenska 3 och
Engelska 6.

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet
Medier, information & kommunikation

Profiler: Allmän eller E-sport.

Profiler: Allmän eller Fotboll.

Ett högskoleförberedande program för dig som är
intresserad av att producera musik, ljud, foto, film och
grafik. Du lär dig praktiska kunskaper samtidigt som
du får grunden för fortsatta studier.

Ett högskoleförberedande program som ger dig
kunskaper och möjligheter att studera vidare inom
journalistik, kommunikation eller helt andra områden.

Under utbildningen arbetar du i verkliga projekt
med uppdragsgivare från näringslivet för att stärka
din portfolio. Vårt mål är att utbilda kreativa och
företagsamma medieproducenter samt utveckla
drivna och entusiastiska medieentreprenörer som tror
på sig själva och sina möjligheter.
Efter utbildningen kan du studera vidare till exmpel
formgivare, journalist eller ljudtekniker. Du kan även
exempelvis arbeta som medieproducent eller inom
andra multimediala yrken. Eller varför inte starta eget
företag?

Under utbildningen lär du dig mer om bland annat
medieproduktion, digitalt skapande, kommunikation,
psykologi och filosofi. Du får läsa ett teoretiskt
program där stora delar av utbildningen är praktisk.
Efter utbildningen kan du studera vidare för att
arbeta som exempelvis journalist, kommunikatör,
PR- och reklamansvarig eller till något helt annat då
utbildingen ger en mycket bra grund för vidare studier.
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BF

Barn- & fritid

Barn- och fritidsprogrammet riktar sig till dig som
är intresserad av träning, ledarskap och hälsa.
Du får kunskaper om hur man leder grupper,
kommunicerar och tränar på bästa sätt. Du lär dig
att arbeta med människor samtidigt som du får
möjlighet att fördjupa dig inom träning och hälsa.
Stora delar av utbildningen är förlagd till 360
träningscenter där du ges möjlighet att kombinera
teoretiska moment med praktiskt utövande för
en verklighetsnära grund. Under dina gymnasieår
utvecklar du på så sätt en helhetsförståelse för ett
framtida yrkesval inom friskvårdsbranschen.
Efter utbildningen kan du arbeta som personlig
tränare på till exempel en friskvårdsanläggning.
Utbildningen ger också en bra grund för vidare
studier till exempelvis polis, brandman eller licensierad
tränare.
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Fritid & hälsa
Personlig tränare eller Fotbollsprofil

Därför valde Pirjo Barn- och fritid
- Jag valde det för att jag gillar att träna hårt och
för att jag vill lära mig mer om kroppen och hälsa
eftersom jag är intresserad av det.
Vad är det bästa med ditt program?
- Träningen! Jag gillar att alla i klassen är taggade
på träning och att vi gör träningen gemensamt
360 Träningscenter. Det gör att vi har en riktigt bra
gemenskap i gruppen.
Hur är din klass?
- Den är bra! Vi är inte så många som på andra skolor
men det är bra för det gör att man lär känna varandra
snabbare och bättre. Det gör att vi är väldigt tighta i
klassen!
Vad gör du i framtiden?
- Jag vill jobba som personlig tränare. Det är målet!

EE

EL- & Energi

Dator & kommunikationsteknik
Mekatroniker eller Nätverkstekniker

El- & energiprogrammet riktar sig till dig som är
intresserad av teknik, datorer och problemlösning.
Efter första läsåret väljer du vilken yrkesutgång du
vill läsa, Nätverkstekniker eller Mekatroniker.

Därför valde Naftali El- & energiprogrammet
- Jag har alltid varit intresserad av teknik och tyckt
att IT är intressant så det kändes bara rätt att välja
EEDAT på Guldstadsgymnasiet.

Du som väljer Nätverkstekniker får lära dig om
hur du planerar, installerar och felsöker datorer,
servrar och routrar i nätverk. Du får även lära dig om
webbteknik och datorkommunikation samtidigt som
du får arbeta praktiskt med ny teknik.

Vad är det bästa med ditt program?
- Att jag får lära mig så mycket mer om det som jag är
intresserad av. Den bästa känslan i skolan måste nog
ändå vara då man kämpar på med en svår laboration
och klarar den.

Om du istället väljer Mekatroniker får du kunskaper
i elektronik, mekaniska system och programmering kunskaper som efterfrågas allt mer inom industrin. Du
får även kunskaper om driftsäkerhet och underhåll,
energiteknik och arbete i renrumsmiljö.

Finns det någon kurs som du vill lyfta fram?
- De roligaste kurserna vi läser just nu är
Nätverksteknik och Elektronik & mikrodatorteknik.

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

Vad gör du i framtiden?
- Tanken är att jag ska plugga vidare. Sedan funderar
jag även på att starta eget företag.
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EK

EKONOMI

Ekonomi
Allmän, E-sport eller Fotbollsprofil

Ekonomiprogrammet är utbildningen för
dig som vill läsa vidare på högskola inom
ekonomi eller inom områden som exempelvis
samhällsvetenskap eller humaniora.
Utbildningen är även helt rätt för dig som funderar på
att starta eget och vill ha kunskaper i hur man lyckas
som entreprenör. Du får även kunskaper om och
förståelse för hur ekonomi, marknadsföring, ledarskap
och organisation tillsammans bildar en helhet.
Under utbildningen har du möjlighet att arbeta med
Ung företagsamhet och starta UF-företag alla tre år du
går på skolan.
Dina framtida yrken kan vara exempelvis
redovisningsassistent eller egenföretagare. Du kan
även studera vidare för att arbeta som exempelvis
revisor, controller eller med marknadsföring.
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Därför valde Nimo Ekonomiprogrammet
- Jag är en problemlösare och tror inte att något är
omöjligt. Det finns en lösning för alla problem. Jag är
också en kreativ person som har unika idéer. För att
kunna utveckla dessa valde jag ekonomiprogrammet
som ger mig kunskaper om den väg jag bör ta för att
bli entreprenör och lösa problem.
Finns det några ämnen som du vill lyfta fram?
- Matte för det är mitt favoritämne och den roligaste
kursen. Sen vill jag lyfta fram företagsekonomi för
där får vi mycket kunskaper om hur man startar eget
företag, hur man sätter rätt pris på produkter och hur
man säljer dem.
Hur är din klass?
- Jättebra! Vi delar samma dröm och passion om att
bli framtidens entreprenörer.

ES

ESTET

Estetik & media
Allmän eller E-sport

Estetiska programmet riktar sig till dig som är
intresserad av media i alla former och vill lära dig
mer om att producera musik, film, ljud, grafik och
foto. Du får praktiska kunskaper samtidigt som du
får en bra grund för fortsatta studier.

Därför valde Ester Estetiska programmet
- Jag har nog alltid tyckt att estetiska grejer varit
intressanta och roliga. Så jag tänkte att programmet
var ett bra sätt för mig att utveckla det jag redan
kunde och samtidigt få nya kunskaper inom andra
områden.

Under utbildningen arbetar du i verkliga projekt
med uppdragsgivare från näringslivet för att stärka
din portfolio. Vårt mål är att utbilda kreativa och
företagsamma medieproducenter samt utveckla
drivna och entusiastiska medieentreprenörer som tror
på sig själva och sina möjligheter.

Vad är det bästa med ditt program?
- Det bästa är att programmet är så brett och att man
får göra många olika saker - allt från filmkunskap till
att få redigera bilder, att filma och spela in podcasts,
skapa musik och designa loggor.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som
medieproducent eller inom andra multimediala yrken.
Du kan även studera vidare till exempelvis formgivare,
journalist eller ljudtekniker. Eller varför inte starta eget
företag?

Finns det någon kurs som du vill lyfta fram?
- Jag vill lyfta fram kursen fotografisk bild. Den är
skitkul. Och det är kul med grafisk kommunikation för
där får vi arbeta med loggor och skapa många olika
typer av grafiska material.
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HV

Hantverk

Frisör, barberare, hår- & makeupstylist
Frisör

Hantverksprogrammet med inriktning frisör är
ett yrkesprogram som riktar sig till dig som är
intresserad av att arbeta med hår, försäljning,
kundbemötande och formgivning.
Under utbildningen får du lära dig att ta hand om och
se kundernas behov genom klipp- och designteknik,
färg- och formgivning samt försäljning. Du får även
lära att arbeta med riktiga kunder i vår salong. Efter
avslutad yrkesexamen har du som läst yrkesutgången
frisör fått en grundutbildning inom frisöryrket.
Utbildningen ger dig både hantverkskunskaper och
gör dig förberedd för eget företagande.
Efter utbildningen blir du frisöraspirant. I årskurs tre
har du möjlighet att göra delprovet inför gesällbrevet.
För att sedan ta gesällbrevet ska du göra 3000
timmar på en salong.
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Därför valde Alma Hantverksprogrammet
- Jag valde frisörprogrammet för att jag ville gå något
där jag får möjligheten att vara kreativ och jobba
praktiskt. Jag tycker att det kan lätt bli långtråkigt att
endast jobba teoretiskt.
Vad är det bästa med ditt program?
- Det är att man får en utbildning som ger en
möjligheten att komma ut i arbetslivet direkt efter
studenten. Och även om man skulle ändra sig i
slutändan och bestämmer sig för att inte bli frisör så
har man fått lära sig något nytt samtidigt som man
har en utbildning som låter en plugga vidare.
Hur ser du på din framtid?
- Positivt. Utbildningen kommer alltid vara hjälpsam
eftersom den är giltigt var jag än är i världen. Detta är
en säkerhet för mig eftersom min dröm alltid har varit
att få resa och se olika delar av världen.

SA

SAMHÄLLS

Medier, information & kommunikation
Allmän eller Fotbollsprofil

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning
medier, information och kommunikation är ett
högskoleförberedande program för dig som är
intresserad av samhällsfrågor och vill bli bra
på att skriva, fotografera och kommunicera. I
Skellefteå är vi ensamma om att erbjuda denna
inriktning.

Under utbildningen lär du dig mer om bland
annat digitalt skapande, medieproduktion, grafisk
kommunikation, journalistik, reklam och information.
Du blir duktig på att skriva olika typer av texter och
på att använda de digitala verktyg som används inom
mediebranschen. Du får även arbeta med riktiga
uppdragsgivare från näringslivet och lära dig hur det
är att driva ett eget företag.

Utbildningen ger dig som är intresserad av mediernas
roll i samhället och samtidigt vill få utlopp för din
kreativa sida en unik möjlighet att kombinera dessa
intressen. Du får kunskaper om medier, journalistik
och reklam samtidigt som du lär dig anpassa ditt
skrivande efter vem budskapet riktar sig till.

Du som läser samhällsvetenskapsprogrammet
på Guldstadsgymnasiet kan välja mellan att
läsa allmän eller fotbollsprofil. Om du väljer vår
fotbollsprofil får du kombinera din idrottssatsning med
högskoleförberedande studier.

Sociala medier och olika digitala verktyg tar en allt
större plats i vår vardag. Under utbildningen får du
därför kunskaper om hur du kommunicerar för att på
bästa sätt nå fram med ditt budskap.

Efter utbildningen har du fått en bra grund för
vidare studier på högskola eller universitet. Du kan
exempelvis studera vidare till journalist, kommunikatör,
informatör, fotograf eller något helt annat.
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E-SPORT

VALBAR PROFIL
på Estetiska programmet och Ekonomiprogrammet

E-sport är idag världens snabbast växande sport - en sport som kräver
god fysisk och mental styrka.
På Estetiska programmet och Ekonomiprogrammet kan du välja e-sport
som tillval till ordinarie program. Detta innebär att du förutom att läsa
ordinarie kurser även får tid att träna e-sport på skoltid. Förutom
speltekniska detaljer, strategier och lagsamarbete kommer även hälsa
och fysisk träning vara en viktig del i utbildningen.
För att ge dig bästa möjliga utbildning har vi ett tätt samarbete med
våra systerskolor. Detta gör att du som elev kan få chansen att spela
tillsammans i lag med e-sportselever från Storsjögymnasiet och Höga
Kusten Teoretiska gymnasium.
Vår profil är en seriös satsning som ger dig rätt föruttsättningar
för att lyckas, både inom den ordinarie utbildningen och inom
e-sportsprofilen. Om du vill kombinera ditt intresse för e-sport med en
högskoleförberedande utbildning, tveka inte att söka till oss!
14

Valet av E-sport ger dig elev:
• Tillgång till e-sportlokal som är
anpassad för spel och träning.
• Ett seriöst träningsupplägg
med genomgångar och
övningar av strategier för att
lyckas i diverse spel.
• Möjlighet till fysisk träning på
360 Träningscenter.

GFA:s vision
Guldstadsgymnasiet i samarbete med
Skellefteå FF satsar hårt för att bli den bästa
fotbollsutbildningen i regionen.
Lärare, instruktörer och elever ska känna stolthet över
att få vara del av satsningen och vara föredömmen
för sin omgivning samt tillsammans jobba för att
utvecklas utifrån sin kunskapsnivå och göra sitt bästa
i alla lägen.

Norra Västerbottens största
fotbollsakademi
Vår målsättning och ambition är att driva den största
och vara den ledande fotbollsutbildningen för unga
fotbollstalanger i Norra Västerbotten.
Detta gör vi genom att:

Du kan välja vår fotbollsprofil på Barn- &
fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet och
Samhällsvetenskapsprogrammet

• Bedriva målinriktad träning på bra tider och arenor.
• Alla träningar ligger på förmiddagar. Vi tränar på
Norrvalla och 360 Träningscenter.
• Fri tillgång till gymmet på 360 Träningscenter.
• Stor ledarstab kring GFA med akademichef,
tränare, lärare för teorikurserna samt
målvaktstränare.
• Att öka elevernas kunskaper inom fotboll - både
praktiskt och teoretiskt
•

Kvalitet och kompetens

Kvalitet och kompetens är alltid en prioritet. Utbildning,
erfarenhet och ambition är den lyckade kombination
som våra instruktörer och pedagoger besitter för att
ge den bästa möjliga utbildningen till våra elever.

Förväntningar
Alla spelare ska bli tekniskt och taktiskt skickligare.
Det ska vara en stimulerande miljö där träningar och
teori håller hög kvalitet. Akademins hörnstenar för att
lyckas är professionalism och sportsligt uppträdande.
Det tillsammans med vår värdegrund skapar
förutsättningar för en riktigt bra verksamhet.
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Vill du
veta mer?
Kom på besök!

Om du är nyfiken på våra utbildningar och vår fina
skola är du så klart välkommen på besök. Kontakta
oss innan du kommer så att vi har möjlighet att ta
emot dig.

Vi besöker flera orter

I vinter besöker våra elevambassadörer flera orter i
länet. Då har du möjlighet att ställa frågor och prova
aktiviteter från våra olika program.

Tjuvkik

I april bjuder vi in elever som är intresserade av våra
utbildningar till en tjuvkikskväll, där du som elev får
prova på olika aktiviteter, träffa lärare och blivande
klasskamrater.

Besök eller kontakta oss!

Om du vill göra ett studiebesök eller har
andra frågor kan du alltid höra av dig till oss.
Kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Sociala medier

Följ våra elevers vardag via sociala medier som
Facebook och Instagram. Du hittar oss genom att
söka efter Guldstadsgymnasiet.

Kontaktuppgifter

www.guldstadsgymnasiet.se
Guldstadsgymnasiet
Storgatan 50
931 30 Skellefteå
info@guldstadsgymnasiet.se
0910-21 51 21

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

