
Information, tips och råd för inlämning av material till

Katalog + webb
GymnasieGuiden.se

1. LÄMNA ANNONSMATERIAL TILL OSS
Annonser i katalogens utbildningsdel utformas av GymnasieGuiden, enligt den 
form som visas i annonsmallen på sid 2.

Annonsören tillhandahåller annonstext, bilder, logotype, programinformation etc.  
enligt instruktioner nedan.
Texter e-postas i Word-filer.
För att få en uppfattning om antal tecken, räkna med:
ca 3000 tecken (inkl. blanksteg) för en helsida om du har en bild med i annonsen.
ca 1000 tecken (inkl. blanksteg) för en halvsida om du har en bild med i annonsen.
ca 600 tecken (inkl. blanksteg) för en kvartssida (0,25) + en bild.

Bilder och textmaterial skickas per e-post: marie@framtid.se

Om filerna är för stora för mail, så kan Ni kan även använda er av sprend.com

TÄNK PÅ ATT EN STOR BRA BILD ÄR BÄTTRE ÄN MÅNGA SMÅ.

Förutsättning för bildleverans
• Bilder skall vara i EPS, TIFF eller JPEG-format.
Bildupplösningen måste vara minst 300 dpi (punkter per tum).
• Logotyper skall vara i vektoriserad EPS-format.

Huvudbilden för webben ska ha formatet: 1400 pixlar bred och 404 pixlar hög.
Tänk på att huvudmotivet inte ligger i överkant. Se bifogad pdf.

 
Annons-, webb- och materialfrågor:
E-post: marie@framtid.se

Tel: 0708-48 62 11

2. GLÖM EJ VILKA PROGRAM DU VILL HA MED!
Mer information om dessa se nästa sida! 

3. VI SKICKAR KORREKTUR - NI ÅTERKOMMER MED ÄNDRINGAR/
      GODKÄNNANDE
När vi fått in allt material från Er, d v s text, bild, program och logotype formger vi 
annonsen. Därefter skickas annonsen (enligt vår standardmall) till Er för korrektur och 
godkännande. 
       
      KONTAKTFORMULÄR PÅ WEBBEN
     Nu har vi skapat ett ”Kontaktformulär” där besökaren kan ställa konkreta frågor direkt till 
         er från skolans sida. Ange e-post till den ni vill att frågorna ska gå till, tex syv.
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NY!

   info@framtid.se   08-545 42 450



DESSA PROGRAMSYMBOLER FINNS ATT VÄLJA MELLAN:
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YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAMHÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Lärlingsutbildning

Egna examensmål

Ekonomiprogrammet
Humanistiska programmet
International Baccalaureate
Diploma Programme

Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Estetiska programmet
Särskild variant

–
–
–

–
–
–
–
–
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SV

Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
VVS- och fastighetsprogrammet
Hantverksprogrammet
Naturbruksprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Introduktionsprogrammet
Särskild variant

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

EK
HU
IB

SA
NA
TE
ES
SV

GymnasieGuidens annonsmall, halvsida

VANSBRO UTBILDNINGSCENTER är en liten skola 
med ca 180 elever på sju nationella program. 
Klasserna är små och lärartätheten relativt hög. 
Här får du arbeta i en stimulerande miljö där 
eleven sätts i centrum. 

Skolan har en trevlig och öppen miljö med en 
ljus och trivsam kafeteria, en naturlig träffpunkt 
för både elever och personal. Enligt gymnasie-
enkäten anser eleverna att Vansbro Utbildnings-
center har en trygg miljö.
 

Inom Barn-o fritidsprogrammet finns möjlighet 
till profilen Fjällturism mot anläggningsturism 
som bygger på att du praktiskt lär genom egna 
upplevelser. Du får oberoende av inriktning till-
lämpa ledarskap, lösa problem och uppgifter  
enskilt och tillsammans med andra. 
Vi samarbetar med Sälenfjällens skidanläggningar.

På Estetiska programmet så finns både teater, 
sång och dans. Är du intresserad av allt kan du  
 

välja musikal som profil. Under utbildningen får 
du flera tillfällen att uppträda på vår fina teater-
scen inför publik.

Cykelgymnasiet är en NIU-utbildning som ger 
dig  möjlighet att kombinera dina studier med 
cykling på elitnivå. Vi erbjuder träning i grenarna 
Cross Country (XC), Landsväg (LVG), Cykelcross 
(CX), Downhill (DH) & Fourcross (4X).

Ung företagsamhet UF
Under läsåret 2011/2012 blev VUC utsedd till  
Sveriges bästa UF-skola. Ett resultat av intensivt 
arbete med entreprenörskap i skolan och tätt 
samarbete med kommunens näringsliv. 

VANSBRO UTBILDNINGSCENTER
Tel: 0281-751 32
vuc@skola.vansbro.se
www.vuc.se

VANSBRO UTBILDNINGSCENTER Vansbro, Dalarnas län

QR-kod Skolans namn och ort Plats för text och logga

KontaktinfoProgramsymboler

Gymnasiesärskola - nationella

Gymnasiesärskola - introduktion

–  Nationellt godkända Idrottsutbildningar

–  Riksidrottsgymnasier



Webbpresentation
– GymnasieGuiden.se

Har skolan vunnit någon tävling eller har era elever utmärkt sig i något 

spännande sammanhang? Skriv ett webbreportage och berätta! 

Det förstärker bilden av en intressant och aktiv skola och dessutom syns 

ni bättre på gymnasieguiden.se

Länka till era sociala medier

Webbpresentation

Inspireras - Skolreportage mm

Planera - Öppet Hus, aktiviteter mm

Utnyttja alla funktioner på gymnasieguiden.se för bästa synlighet!

Naturligtvis ingår alla funktioner i priset och dessutom syns ni 

under hela valperioden.

TIPS!

När eleverna hittat en utbildning som känns rätt så handlar valet

ofta om att hitta skolan med den “rätta känslan”. Lyssna med era 

egna elever vad de uppskattar med sin gymnasieskola och lyft 

fram i presentationen. Komplettera gärna med en film eller ett

 webbreportage för att skapa en tydligare bild av det som är unik 

med er skola.

Informeras - allt du behöver veta inför ditt gymnasieval
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