Träffa rätt med GymnasieGuiden!
GymnasieGuiden skickas direkt hem till Sveriges 15-åringar, deras föräldrar
samt till SYV på landets grund- och gymnasieskolor inför gymnasievalet,
ca. 115.000 mottagare får katalogen i slutet av oktober varje år.
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Deltagande i GymnasieGuiden innebär presentation i katalogen och komplett
beskrivning av er skola och utbildningar på www.GymnasieGuiden.se
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Musikkonservatoriet Falun är två skolor i en. Dels finns en högskoleförberedande musikerutbildning på gymnasienivå och dels en eftergymnasial högskoleförberedande musikerutbildning (HMU) – båda med klassisk musik som huvudsaklig inriktning. Skolan har även
gymnasie- och HMU-utbildningar inom jazz, folkmusik och komposition.

Skolan är en av ytterst få som har ett estetiskt program med spetsutbildning och riksintag.
Tryggheten är viktig om man ska kunna utvecklas. Lärartätheten är hög och du som elev blir
verkligen sedd – med bland annat tre lektioner i veckan på ditt huvudinstrument! Jämför gärna
undervisningsvolymen i huvudämnet här med vad ditt lokala estetiska program eller andra
skolor erbjuder.
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Här får man lära sig att tro på sig själv, på varandra
från verkliga uppdragsgivare. Utbildningarna ska
samprogrammet och Matkortet till alla elever. 93%
och på framtiden. Vår drivkraft är att rusta
motsvara samhällets efterfrågan och våra elevers
av eleverna är trygga i skolan och 91% trivs i sin
eleverna med kunskap och att inspirera dem till
intressen. Nytt från hösten är tex E-sportprofil på
skola.Skolan är ickekonfessionell och politiskt
att nå sin fulla potential. Tillsammans skapar vi
TE och EE.
obunden samt medlem i Idéburna skolors rikstrygga, ansvarsfulla och hoppfulla individer.
förbund.
En skola
med hjärta
Välkommen till Stiernhööksgymnasiet – Naturbruk-,
Lärlings-,
YrkesVi erbjuder följande program:
Verklighetsnära
utbildning program samlat på en och
Medmänsklighet
varandras
olik• Byggoch Anläggningsprogrammet
och Studieförberedande
samma skola!och tolerans för
Vår pedagogik präglas av samhällsengagemang,
heter är en grundläggande värdering.
Din mentor
• Ekonomiprogrammet
entreprenörskap,
hälsa,
bildning
ochmiljö
kultur.
en del och
av din
trygghet och ni träffas
varje
vecka.
• Hos oss får du
plugga
i vacker
med stöd avär
duktiga
engagerade
• El- och
Energiprogrammet
I undervisningen
utgår vidig
från
personliga
Skolan satsar även stort på elevhälsa
med när• Naturbruksprogrammet
lärare som hjälper
attdet
lyckas
med dina studier!
mötet.
Du oss
arbetar
i längre,
sammanhållna
pass
elevhälsopersonal.
Tillsammans
• Hos
får alla
ettor en
egen laptop att
användavarande
under sin
studietid!
Djur, Häst,arbetar
Lantbruk, Naturvetenskap
som leds
av engagerade
lärare. Vi strävar efter
vi enligt skolans värdegrund för• att
alla ska vara
Vi utbildar
dig för framtiden!
Naturvetenskapsprogrammet
att erbjuda
verklighetsnära
utbildning
med
trygga, må bra och nå sina mål.• Samhällsvetenskapsprogrammet
• På alla
program har du
möjlighet
attprojekt
läsa till grundläggande
högskolebehörighet, så att du kan plugga vidare mot dina mål!
• Hos oss har du mycket APL där du skaffar kontakter och erfarenhet
• Barn och fritidsprogrammet - lärlingsutbildning
GRILLSKA-GYMNASIET
ESKILSTUNA
i yrkeslivet och därmed öppnar dörrarna till en spännande yrkesframtid!
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Ett unikt samarbete med proffsorkestern Dalasinfoniettan gör att du som elev i två produktioner per
läsår får möjlighet att pulta med proffsmusiker. Tävlingen »Dalasolist«, där två elever vinner
15.000 kr var samt möjligheten att framträda som solist med orkester, ingår också i detta samarbete.

FAKTA

Musikkonservatoriet Falun är sedan 1967 landets ledande gymnasium för blivande proffsmusiker. Av eleverna antas över 97% till musikhögskolan! Ge dig själv chansen
att förverkliga drömmen om ett liv med musiken.
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GYMNASIEVALET

Tel: 023-49 02 13
musik.konservatoriet@ltdalarna.se
www.musikkonservatoriet.com

SJÖFARTSUTBILDNING Härnösand, Västernorrlands län

FRÅN FRAM

Sveriges bästa
UF-skola

En mänskligare skola för ett mänskligare
samhälle
Skolan drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse,
en idéburen skola utan vinstsyfte som utbildar
2600 studerande i olika skolformer i Mälardalen.
Vi är en del av Stockholms Stadsmission och
våra möjligheter till samverkan i organisationen
gör vår skola unik.

Ingen annan skola på gymnasienivå har de resultat över tid som Musikkonservatoriet Falun –
i över 45 år har skolan förverkligat ungdomars drömmar om ett liv med musiken. Hundratals av
eleverna har under åren gått vidare till olika högskolor. Nu syns och verkar de på olika professionella
scener, i orkestrar och operahus i Sverige, Norden och hela världen.

• Hos oss får du jobba mycket med Ungt företagande för att du ska få
erfarenhet av entreprenörsskap inför ditt yrkesliv.

• Vi arbetar för aktivt internationellt utbyte på många av våra program!
Internat med sjöutsikt
Internatet har plats för ca 130 elever och du kan som elev välja mellan olika
boendealternativ, allt från rum i korridor till att bo i mindre lägenhet.
Internatet ligger på skolområdet, med gångvägar till Rättviks centrum,
golfbanan samt badstranden vid Siljan. Nästan alla boendena har sjöutsikt!
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Idrott på schemat – Ridsport, Bandy, Hockey
För dig som elitsatsar på din idrott kan välja mellan NIU – Ridsport ,
disciplinerna hoppning, dressyr och fälttävlan eller NIU - Bandy med träning
i Rättviks bandyarena i samarbete med IFK Rättvik bandy. Du kan kombinera
din NIU-satsning med alla våra gymnasieprogram förutom NBNA. För dig som
spelar mycket ishockey erbjuder vi hockeyprofil i samarbete med Ore hockey.

TIDSUTVECKLING På Sjöfartsutbildningen varvas teori och praktiska

Vill du bo kvar på din ort och ändå ha ett arbete?
moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger
dig nyttiga erfarenheter inför arbetslivet. Vi erbjuder
inriktningarna däck eller maskin.

Välj det du brinner för
Bildningscentrum Facetten är det perfekta
alternativet för dig som söker spännande möjligheter i ditt gymnasieval. Våra ca 350 elever kan
välja mellan nio nationella program och profiler
inom dans och musik. Mest kända är vi för vår
nationella idrottsutbildning, där vi är ett av Sveriges
bästa golf- och fotbollsgymnasier.
En utåtriktad skola
Hos oss finns en rolig mix av elever från hela

Sverige. Atmosfären är skön med trevliga kompisar
och engagerade lärare där ”alla känner alla”.
Våra dörrar står alltid öppna mot omvärlden. Vi
varvar traditionell undervisning med studieresor,
föreläsare och samarbetsprojekt med näringslivet och det omkringliggande samhället.
Bäst i Sverige på Ung Företagsamhet
Vi är bäst i Sverige på Ung Företagsamhet, vi har
ett branschcertifierat byggprogram och vårt

Teknikcollege har fått utmärkelsen ”Årets teknikutbildning”. Vi satsar på utökad praktik på alla våra
yrkesprogram. Det finns helt enkelt massor av
bra skäl till att gå hos oss.
Vi vill att du ska lyckas
Vårt mål är självklart att du ska stortrivas hos
oss. På så sätt får du alla förutsättningar att
utveckla din personlighet och nå bästa tänkbara
studieresultat.

BILDNINGSCENTRUM FACETTEN

Tel: 016-542 22 60, Magnus Säll, rektor
• Handels och administrationsprogrammet
- lärlingsutbildning
eskilstuna@grillska.se
• Vård- och omsorgsprogrammet
- lärlingsutbildning
www.grillska.se/eskilstuna

Vi erbjuder följande idrottsutbildningar:
• Nationell Idrottsutbildning – Ridsport
• Nationell Idrottsutbildning – Bandy
• Hockeyprofil

2016-08-25 19.51

Tel: 0120-833 72
bildningscentrum@atvidaberg.se
www.bildningscentrum.se
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Vill du komma på Prova-på-dag eller läsa mer om våra program?
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ÖKNASKOLAN Tystberga, Södermanlands län
Djur, Lantbruk, Häst, Trädgård, Jakt & viltvård, Naturvetenskap, Gymnasiesärskola

Hör av dig till oss och titta in på vår hemsida www.stiernhooksgymnasiet.se!
Där hittar du också de inriktningar våra program erbjuder.

Öknaskolan är gymnasiet för dig som gillar djur, natur och teknik. Skolan
ligger 2 mil norr om Nyköping och 8 mil söder om Stockholm.
Hos oss kan du skaffa dig yrkesexamen och behörighet för vidare studier på
högskola. Här läser 250 elever varav ca 160 bor på internatet. Skolmaten
lagas i vår Restaurang Ekologen. Gymnasiesärskolan erbjuder en 4-årig
naturbruksutbildning för dig som behöver mer stöd.
Vi har 650 ha betes- och åkermark, 65 mjölkkor, 180 dikor och ett 30-tal får.
Vi har tillgång till över 4000 ha egna jaktmarker med 6 klövviltarter. I Djurhuset finns reptiler, kaniner, marsvin och fåglar. Skolan har egna hästar,
stall, och ridhus. Du som bor på skolan har i mån av plats möjlighet att hyra
stallplats och/eller ta med egen hund.

Du får lära dig navigation, fartygsmaskineri, allmän
fartygsteknik, brandskydd och sjömanskap bland mycket
annat anknutet till sjöfart.
En stor del av utbildningen sker ombord vårt eget skolfartyg M/S Topaz samt i vår toppmoderna fartygssimulator,
i den vackraste av skärgårdar - Höga Kusten!

Du som saknar behörighet till ett nationellt program kan söka till oss via
Yrkesintroduktion. Pluggar du naturbruksprogrammet hos oss står många
dörrar öppna för framtiden. Ditt val – din framtid!

Utbildningen förbereder för studier vid sjöfartshögskolorna, där du kan läsa till sjökapten eller sjöingenjör.
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Oknaskolan

Känns detta som något för dig?
I så fall blir Sjöfartsutbildningen i Härnösand ditt
naturliga val!

HÄRNÖSANDS GYMNASIUM

Tel: 0155-26 48 00
kansli@oknaskolan.se
www.oknaskolan.se

Tel: 0248-700 00
gymnasiet@rattvik.se
www.stiernhooksgymnasiet.se
GymnasieGuiden.se 2017
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ÖKNASKOLAN

STIERNHÖÖKSGYMNASIET

Raymond Persson
Tel: 0730-88 00 84
www.harnosand.se/gymnasiet
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RIKSSPRIDNING - Hela Sverige

56 900 kr

Helsidesannons i katalog + webbdeltagande* i ett år

36 900 kr

Halvsidesannons i katalog + webbdeltagande* i ett år
REGIONAL SPRIDNING - Mellersta, Södra, Västra, Norra

34 900 kr

Helsidesannons i katalog + webbdeltagande* i ett år
Halvsidesannons i katalog + webbdeltagande* i ett år

25 900 kr

ENDAST WEBBDELTAGANDE* I ETT ÅR

16 900 kr

Deltagande gäller i ett år, mellan september-oktober

ENDAST WEBBDELTAGANDE* MÅNADSBETALNING

1 950 kr/mån

Minst 3 månaders debitering per visningsperiod och termin, 1 mån. uppsägningstid därefter.

Webbdeltagande på GymnasieGuiden.se innebär:
• presentation med beskrivande text
• bilder
• program / inriktningar / profiler
• kontaktuppgifter / länkar / karta
• öppna hus / mässmonter

• Facebook- och Instagramflöde
• dolda sökord
• filmspelare
• webbreportage på startsidan
• eget inlog och 100% service av oss!

Alla priser redovisas exklusive moms.

Värt att notera!
I jämförelse mot förra valperioden har GymnasieGuiden.se
+ 20 % fler besökare!
+ 18 % fler sidvisningar!
6 sidor/besök och mycket låg avvisningsfrekvens visar att
GymnasieGuiden.se är en mycket relevant kanal för landets
gymnasieväljare i deras jakt på rätt gymnasieskola och utbildning!

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@framtid.se eller 08-545 42 450

