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Därför ÖG

Du kan välja 

kurser och få 

en bredare 
behörighet till 

vidare studier!

Du kommer till 
en skolmiljö som 
är modern och 
inspirerande!

Du kan satsa 
på idrott, vara 
med i sportklub-
ben och träna 
billigare på
Sport’s Gym!

Du är nära dina 
lärare och de 
lyssnar på dig!

Du studerar två ämnen per dag mellan 8.15 – 15.15!

Du kan njuta 
av lunchen på 
Restaurang 
Plaza!Du kommer märka att dina idéer tas på allvar!

Du kan stanna och göra dina läxor med stöd från dina lä-rare!
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Östersunds Gymnasieskola startade 2007 och 
har idag ca 200 elever.  Vi erbjuder följande 
program: Barn och fritid, Ekonomiprogram-
met, Humanistprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet, Personlig 
tränare samt Samhällsvetenskapsprogram-
met.  Vi håller till i nyrenoverade lokaler på 
Rådhusgatan 37 i centrala Östersund.  Äter 
gör vi på restaurang Plaza.

Tack vare skolans centrala läge har vi goda förutsättnin-
gar för studiebesök och för eleverna finns stora möj-
ligheter att knyta kontakter utanför skolans värld. 

Östersunds gymnasieskola har kontakter i utlandet,  
vilket kan ge möjlighet till kontakt med elever från an-
dra länder, för att lära språk, göra projektarbeten eller 
praktik. Om du är elev i grundskolan och är intresserad 
av att veta mer om hur det är att studera vid Öster-
sunds Gymnasieskola kan du kontakta skolan via kon-
taktformuläret eller ring/maila.

Bemötande
På Östersunds Gymnasieskola arbetar välutbildade, en-
tusiastiska och engagerade lärare.  Vi har stor respekt 
för din tid och det är viktigt att du känner att du lär och 
utvecklas

Vi arbetar för att skapa goda relationer mellan vuxna 
– ungdomar och mellan ungdomar – ungdomar, för vi 
tror att känslan av trygghet och gruppkänsla också ger 
ett gott inlärningsklimat.

Arbetssätt
På Östersunds Gymnasieskola läser du två ämnen om 
dagen – ett pass på förmiddagen och ett efter lunch. 
Långa arbetspass ger möjligheter till varierade arbets-
former, tid att slutföra arbetsuppgifter samt tid till re-
flektion. 

De långa lektionspassen innebär att du endast läser 
ett fåtal kurser per termin. Som elev har du tillgång till 
kursplaneringar, uppgifter och schema via en webbase-
rad plattform. Du kan enkelt logga in och ta del av detta 
på skolans datorer eller hemifrån.

Vi är en (liten) skola som jobbar för att alla elever ska 
känna sig välkomna och trygga.

Du har inga håltimmar, vilket gör att skoldagen inte 
blir för lång och du har möjlighet att göra dina läxor 
under skoldagen med tillgång av lärare. 

Skolmat
Att erbjuda bra skolmat är något som vi tycker är väl-
digt viktigt för att ungdomarna ska få kraft och inspira-
tion att orka med skoldagen På restaurang Plaza hittade 
vi ett matställe som väl uppfyller våra krav. Matsalen ger 
en välkomnande och rogivande atmosfär.

Det är buffé och eleverna serverar sig själva. Dagli-
gen finns ett rikt salladsbord och två olika maträtter 
att välja mellan. Bröd, smör och mjölk eller vatten som 
måltidsdryck. Kaffe eller té på maten ingår.

Den trevliga miljön gör att eleverna sitter kvar vid 
borden en stund när de har ätit färdigt och samtalar 
och kopplar av.
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Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet på ÖG 
förbereder dig för vidare studier vid 
högskolor och universitet. I program-
målen betonas förmågan att se sam-
band mellan teori och praktik samt 
utveckla förmågan att samarbeta och 
kommunicera i tal och skrift. Vårt sätt 
att arbeta på ÖG ger goda möjligheter 
att uppnå dessa mål.

Vi erbjuder följande inriktningar :

Naturvetenskap 
I denna inriktning fördjupar du dig inom Fysik, 
Kemi och Matematik.

Natuvetenskap och Samhälle
I denna inriktning kombineras samhällsvetenskap-
liga och naturvetenskapliga kurser till en bred ut-
bildning. Här läser du Geografi och Samhällskun-
skap

Genom din utbildning kommer du att utveckla 
ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det bety-
der att du kommer att utveckla din förmåga till 
kritiskt tänkande, logiska resonemang, problem-
lösning och systematiska iaktagelser. Detta upp-
nås genom ett samspel mellan teori och praktisk 
erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier 
och andra praktiska moment kommer därför att 
vara centrala inslag i utbildningen. På Naturvet-
enskapsprogrammet har vi samarbete med bl.a.  
Mittuniversitetet. Du får besöka moderna labo-
ratorier och arbetsplatser samt träffa intressanta 
människor som använder matematik och natur-
vetenskap i sitt arbete.
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Gymnasiegemensamma 
ämnen 1150p

Engelska 5  100
Engelska 6  100
Historia 1b  100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1c  100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Svenska 1  100
Svenska 2  100
Svenska 3  100
eller Svenska som andraspråk 1,2,3

Programgemensamma
karaktärsämnen 450p

Biologi 1  100
Fysik 1  150
Kemi 1  100
Moderna språk  100
Franska, tyska, spanska

Individuellt val 200p 
Gymnasiearbete 100p

Möjlighet till 2,5 meritpoäng

Idrottsprofil (valbar) 200p

Träningslära 1 100
Träningslära 2 100

Inriktning 
Naturvetenskap 400p

Biologi 2  100
Fysik 2  100
Kemi 2  100
Matematik 4  100

Programfördjupning 200p

Matematik 5  100
Engelska 7 / Internationella 100
relationer 

Inriktning Naturvetenskap 
och samhälle 300p

Geografi 1  100
Samhällskunskap 2  100
Biologi 2  100

Programfördjupning 300p

Moderna språk  100
Engelska 7 / Internationella 100
relationer 
Matematik 4  100
Psykologi 1 +  100
Religonskunskap 2 

Reservation för ändringar.
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Humanistiska programmet

Att kunna samtala med människor från 
andra länder på deras modersmål ger en 
djupare kontakt och förståelse för kul-
tur och levnadsvillkor. Humanistiska pro-
grammet på ÖG har inriktningen språk. 
Du läser två moderna språk samt engel-
ska i tre år. Vi strävar efter att eleverna i  
åk 3 på humanistprogrammet ska få 
genomföra en resa till ett europeiskt land 
för att omsätta sina språkliga och kul-
turella färdigheter.

Sverige är i behov av personer som kan fler 
språk än engelska. Du kan bli en av dem som 
talar franska, spanska eller tyska. Latin ingår 
i den humanistiska utbildningen liksom även 
kurserna Språk och Kultur samt Människans 
Språk. Två intressanta kurser som ger historia 
men även inblick i språkets betydelse för män-
niskans tänkande. Humanistiska programmet är  
högskoleförberedande. Genom utbildningen ut-
vecklar du dina kunskaper i humaniora och med 
det menas språk, litteratur, historia, kulturhistoria 
och filosofi.

Det Humanistiska programmet ska också ge 
dig färdigheter i att använda digitala verktyg och 
medier för informationssökning, kommunikation 
och presentation och i att söka, sovra och bear-
beta information av olika typer av material med 
källkritisk medvetenhet.

Du ska också under utbildningen bli bra på att 
samarbeta, ta initiativ och se möjligheter. Du ska 
uppmuntras till att vara kreativ och det kommer 
att finnas möjlighet att välja till estetiska ämnen.
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Gymnasiegemensamma 
ämnen 1150p

Engelska 5  100
Engelska 6  100
Historia 1b  100
Historia 2b 100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1b  100
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Svenska 1  100
Svenska 2  100
Svenska 3  100
eller
Svenska som andraspråk 1,2,3

Programgemensamma
karaktärsämnen 350p

Filosofi 1  50
Människans språk 1  100
Moderna språk  200

Franska, spanska, tyska

Inriktning Språk 400p

Latin – språk och kultur 1  100 
Moderna språk  300

Franska, spanska, tyska

Programfördjupning 300p

Engelska 7 /  100
Internationella relationer 
Entreprenörskap 100
Psykologi 1 50
Religonskunskap 2 50
 

Individuellt val  200
Valbar inriktning
Matematik 2b  100

Gymnasiearbete  100

Möjlighet till 2,5 meritpoäng

Idrottsprofil (valbar) 200p

Träningslära 1 100
Träningslära 2 100

Reservation för ändringar.
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Samhällsvetenskapsprogrammet

 
Psykolog, socionom, polis, jurist eller kan-
ske statsvetare?

 
Studier på samhällsvetenskapsprogram-
met är en utbildning med bred behörighet 
och skapar goda kunskaper för fortsatta 
studier. 

 
Samhällsvetenskap handlar om att lära sig att tol-
ka, förstå och förklara både enskilda människors 
beteenden och företeelser i samhället i stort. Här 
på ÖG får du exepelvis fördjupa dig i begrepp 
som internationalisering, nationalism, etnicitet, 
religion och kön. Du får kunskaper om samhälls-
förhållanden i Sverige och världen samt kunska-
per om dina och andra människors reaktioner och 
upplevelser. Du får lära dig om relationer mellan 
människor och om mänskligt beteende. 

 
Du lär dig bland annat: 

• Att förstå människans roll i världen samt 
att se helheter i det globala samhället 

• Att reflektera och på ett självständigt och 
kritiskt sätt värdera kunskaper och infor-
mation samt 

• Att dra slutsatser och lösa problem att 
förstå människans utveckling och får förd-
jupad förståelse för ditt eget och andra 
människors agerande, både individuellt och 
i grupp.

• Hur olika livsvillkor påverkar oss människor 
och att förstå människor i andra livssitu-
ationer än din egen

På ÖG läser du två ämnen om dagen – ett pass 
på förmiddagen och ett efter lunch. Långa arbet-
spass ger möjligheter till varierade arbetsformer, 
tid att slutföra arbetsuppgifter och tid till reflek-
tion. De långa lektionspassen innebär att du en-
dast läser ett fåtal kurser per termin. Som elev 
har du tillgång till kursplaneringar, uppgifter och 
schema via en webbaserad plattform. Du kan en-
kelt logga in och ta del av detta på skolans datorer 
eller hemifrån.
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Gymnasiegemensamma 
ämnen 1150p

Engelska 5  100
Engelska 6  100
Historia 1b  100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1b  100
Matematik 2b  100
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Svenska 1  100
Svenska 2  100
Svenska 3  100
eller Svenska som andraspråk 1,2,3

Programgemensamma
karaktärsämnen 300p

Filosofi 1  50
Psykologi 1  50
Moderna språk  200
Språk:
Franska, spanska, tyska

Inriktning
Samhällsvetenskap 450p

Geografi 1  100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2  50
Samhällskunskap 2  100
Samhällskunskap 3  100

Inriktning
Programfördjupning 300p

Engelska 7 /  100
Internationella relationer
Entreprenörskap 100
Moderna språk /  100
Psykologi 2ab 
              

Individuellt val  200
Valbar inriktning
Matematik 3b              100

Gymnasiearbete  100

Möjlighet till 2,5 meritpoäng

Idrottsprofil (valbar) 200p

Träningslära 1              100
Träningslära 2              100

Reservation för ändringar.
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BF på ÖG ger behörighet till universitet och högskola!

-

Barn- och fritidsprogrammet 
Barn- och fritidsprogrammet med inrik-
tningen Pedagogiskt arbete kommer ge 
dig förutsättningar för att du direkt efter 
gymnasiet skall kunna arbeta som ex-
empelvis barnskötare, elevassistent eller 
resurspedagog. Om du hellre vill söka vid-
are till universitet eller högskola så finns 
mycket goda förutsättningar att få din be-
hörighet hos oss. 

Barn- och fritidsprogrammet på Östersunds Gym-
nasieskola skall ge dig förutsättningar att utveckla 
din initiativförmåga och kreativitet samtidigt som 
du lär dig om olika hälsofrämjande förhållningssätt. 
Vikten av god kommunikation är något som vi 
påtalar i flera av kurserna och detta är något som 
också är mycket eftertraktat på arbetsmarknaden 
idag.

I din utbildning på ÖG ingår Arbetsplatsförlagt 
lärande (APL - praktik) varje termin. Du får under 
den tiden möjlighet att ta del av olika arbetsplat-
ser och vanligt förekommande arbetsuppgifter 
tillsammans med en utsedd handledare. Där får 
du också möjlighet att möta, stödja och assistera 
barn, ungdomar eller vuxna i pedagogisk verksam-
het. En bra erfarenhet för framtiden! 

Av skolan får du en modern dator samt studiema-
terial och handledning anpassat efter just dina be-
hov. Undervisningen är strukturerad för att ge dig 
goda förutsättningar att lyckas med dina mål sam-
tidigt som vi gärna ser att du är med och påverkar 
dina studier. Hos oss erbjuder vi en skoldag med 
tät och nära kontakt med pedagogerna. Vi har två 
kurstillfällen per dag (blockläsning) vilket gör att 
du kan fokusera och få djupare förståelse för de 
ämnen du läser. Det finns dock extra studietider 
för er som behöver extra stöd eller som vill ut-
vecklas ännu mer.  Vi vill att alla ska lyckas med 
sina mål! 

Glöm inte att du kan söka till skolans idrottspro-
fil. Fysisk aktivitet och god hälsa är bra för dina 
studier. Varmt välkommen till en inspirerande ut-
bildning! 
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Gymnasiegemensamma 
ämnen 600p

Engelska 5  100
Historia 1a:1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a:1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a:1  50
Svenska 1  100
eller Svenska som Andraspråk 1

Programgemensamma
karaktärsämnen 700p

Hälsopedagogik  100
Naturkunskap 1a:2  50
Kommunikation  100
Lärande och utveckling  100
Människors miljöer  100
Pedagogiskt ledarskap  100
Samhällskunskap 1a:2  50
Svenska 2  100
eller Svenska som Andraspråk 2

Inriktning Pedagogisk arbete
300p

Barns lärande och växande  100
Pedagogiskt arbete              200

Inriktning  
Programfördjupning
600p

Specialpedagogik  100
Skapande verksamhet  100
Entreprenörskap  100
Dramapedagogik  100
Psykologi 1  50
Historia 1a2  50
Svenska 3  100

Individuellt val  200
Engelska 6 är valbar vilket ger grundläg-
gande behörighet till högskolestudier, 
tillsammans med Svenska 3 som ingår i 
programfördjupningen.

Gymnasiearbete  100

Idrottsprofil (valbar) 200p

Träningslära 1              100
Träningslära 2              100

Reservation för ändringar. 13



Personlig Tränare

Det här är utbildningen för dig som älskar 
träning och vill få andra att göra detsam-
ma. Innehållet bygger på Sports club edu-
cations spetskompetens inom träning, en 
helhetssyn på prestation och välmående.

 
Personlig Tränare på ÖG är den perfekta ubild-
ningen för dig som vill skaffa dig en yrkestitel och 
samtidigt bli behörig att söka utbildningar på hög-
skola eller universitet! Utbildningen till personlig 
tränare genomförs i samarbete mellan ÖG och 
Sportsgym Scandinavia samt – när det är dags för 
Licensiering – Sports Club Education. Detta är 
helt unikt som gymnasieutbildning i Sverige.

 
Du får praktisk och teoretisk utbildning med hjälp 
av utbildade tränare på Sportsgym Scandinavia 
halva studietiden (1250poäng). Den andra halvan 
(1250 poäng) innefattar studier på ÖG där du läs-
er de kurser på gymnasiet som ger dig grundläg-
gande behörighet för att studera vidare på hög-
skola/universitet.

EN UTBILDNING I TIDEN
Utbildningen har ett internationellt perspektiv när 
vi ser på trender och nya träningsmetoder. Vare sig 
det är funktionell träning, Suspension Training, eller 
CrossTraining så ligger vi i framkant och ger dig den 
bästa utbildningen inom det senaste.  Att vara först 
med det senaste är en naturlig del av utbildningen! 
På PT-utbildningen blir du därför inte bara utbil-
dad i det folk tränar idag, utan även i det som dina 
kunder kommer att vilja göra imorgon.
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Gymnasiegemensamma 
ämnen 600p

Engelska 5  100
Historia 1a:1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a:1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a:1  50
Svenska 1  100
eller Svenska som Andraspråk 1

Programgemensamma
karaktärsämnen 700p

Hälsopedagogik  100
Naturkunskap 1a:2  50
Kommunikation  100
Lärande och utveckling  100
Människors miljöer  100
Pedagogiskt ledarskap  100
Samhällskunskap 1a:2  50
Svenska 2  100
eller Svenska som Andraspråk 2

Inriktning Pedagogisk arbete
300p

Barns lärande och växande  100
Pedagogiskt arbete 200

Inriktning 
Programfördjupning
600p

Träningslära 1 o 2  200
Kost och hälsa 1  100
Mental träning 1  100
Aktivitetsledarskap 100
Svenska 3  100

Induviduellt val  200p
Engelska 6  100
Idrott och hälsa 2  100

Gymnasiearbete  100p

Valbara utökade kurser

Matematik 2a  100
Entreprenörskap 100

Reservation för ändringar.
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Ekonomiprogrammet
 

Programmet för dig som
• älskar att omsätta idéer i verk-

ligheten och ta initiativ till spän-
nande projekt.

• vill frigöra entreprenören i dig och 
få utlopp för din kreativitet. 

• är intresserad av att förstå hur in-
ternationell ekonomi fungerar.

• vill starta och driva ett företag. 

I vårt ekonomiprogram sätter vi din ini-
tiativförmåga och kraft att tänka nytt och ban-
brytande i centrum. Utbildningen har fokus på att 
ge dig inblick i och förståelse för företagsekono-
miska processer och internationella ekonomiska 
samband. Hos oss får du de nödvändiga kunska-
perna i hur företag och organisationer fungerar, 
samt vilka utmaningar som framtidens interna-
tionella ekonomi står inför. 

Kunniga lärare och en kontinuerlig kontakt med 
näringslivet gör dina tre år vid ekonomiprogram-
met utvecklande och lärorika. 

Denna breda utbildning ger dig god behörighet 
till vidare studier inom framförallt ekonomi, ju-
ridik och samhällsvetenskap. Programmet är hög-
skoleförberedande inte bara till innehåll utan även 
till arbetssätt, vilket innebär att du kommer att 
vara mycket väl förberedd för studier på högre 
nivå. 

På ÖG läser du två ämnen om dagen - ett pass 
på förmiddagen och ett efter lunch. Långa arbet-
spass ger möjligheter till varierade arbetsformer, 
tid att slutföra uppgifter och tid till reflektion. De 
långa lektionspassen innebär att du endast läser 
ett fåtal kurser per termin. 

ÖG tillhandahåller en personlig dator till varje 
elev, som denne behåller under hela sin studietid. 
Som elev kan du därmed enkelt hålla dig uppdat-
erad om information gällande kursplanering, up-
pgifter, schema med mera. 
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Gymnasiegemensamma 
ämnen 1250p

Engelska 5  100
Engelska 6  100
Historia 1b  100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1b  100
Matematik 2b  100
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Samhällskunskap 2  100
Svenska 1  100
Svenska 2  100
Svenska 3  100
ellerSvenska som andraspråk 1,2,3

Programgemensamma
karaktärsämnen 350p

Företagsekonomi 1  100
Privatjuridik  100
Psykologi 1  50
Moderna språk 1  100

Franska, tyska, spanska

Inriktning Ekonomi
300p

Entreprenörskap och  100
företagande  
Företagsekonomi 2   100
Matematik 3b 100

Programfördjupning 300p

Filosofi 1  50
Affärsjuridik  100
Marknadsföring  100
Psykologi 2a  50

Individuellt val  200
Gymnasiearbete  100

Reservation för ändringar.
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Verksamhetsidé
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Verksamhetsidé 2018- 2019
Vår vision för Östersunds gymnasieskola är att vi vill 
vara en samhällsaktör som betyder något för Sveriges 
utveckling i framtiden genom att ge utbildning av hög 
klass till samtliga ungdomar som väljer att genomföra 
sina gymnasiestudier hos oss. För varje elev vill vi också 
betyda något väsentligt som att hon/han säger att: ”jag 
gick på världens bästa gymnasieskola och fick lära my-
cket som jag har stor användning av och nu är jag  redo 
att gå vidare …”

Historik
I år är det tio år sedan vi startade Östersunds Gym-
nasieskola. Vi samarbetade sedan flera år inom gym-
nasieskolan och hade många idéer och visioner om 
den goda skolan. En dag sade vi nu har vi pratat nog, nu 
ska vi starta den där gymnasieskolan vi drömmer om.   
Höstterminen 2007 slog vi upp dörrarna till Öster-
sunds Gymnasieskola.

Vad vill vi då göra?
Vi vill skapa en arbetsplats för ungdomar, lärare och 

övrig personal där vi tillsammans ska ha möjligheter till 
bra utbildning och lärande.

Vi lägger stor vikt vid kommunikation. Vi tror att kom-
munikation och samtal,  befrämjar lärandet men också 
den demokratiska kompetensen hos eleverna Även in-
formella samtal mellan ungdomar och vuxna är viktiga 
och därför har vi gemensam rast på förmiddagarna.

Vi tror på samarbetsinlärning. Att arbeta i team och 
nyttja varandras erfarenheter. Med det menar vi att  se 
på samarbetsinlärning som ett givande och tagande 
av kunskaper och att olika kompetenser ger ett vid-
gat lärandeperspektiv. Samarbetsinlärningen ser vi 
också som ett led i elevernas demokratiska fostran där 
målsättningen är att inkludera alla elever.

Delaktighet är ett centralt begrepp i vår skola och 
eleverna ska uppmuntras till att delta i planering, 
genomförande och utvärdering av sitt lärande.

Skolan har en likabehandlingplan där en av grunds-
tenarna är att fortlöpande utvärdera elevernas trivsel 

och upplevda tillhörighet.
Vi tycker att det internationella perspektivet är viktigt 

att få in i skolan och därför betonar vi vikten av främ-
mande språk och vill  visa hur berikande det kan vara 
att etablera internationella kontakter. Det ger också 
eleverna möjlighet till ökad förståelse av andra kulturer. 
Det internationella perspektivet är viktigt för vår skola. 

Entreprenörskap är inte bara ett honnörsord. För oss 
är det viktigt att uppmuntra och stimulera eleverna att 
utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt. Att stimul-
era till kreativt tänkande där möjligheten att förändra 
och förbättra bildar utgångspunkt för både studier och 
arbetsliv. Målsättningen är att eleverna ska bli bra en-
treprenörer och lära sig att skapa nätverk både lokalt, 
regionalt och internationellt.
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Julia
 PT-programmet

Hur var din gymnasietid?
 
Gymnasietiden var en riktigt bra tid där 
jag fick träffa många nya kompisar som 
jag fortfarande är nära. 
Jag hade bra lärare och personlig tränare 
delen var den bästa där vi fick lära oss 
allt om kroppen och om yrket PT som 
inspirerat mig att börja jobba med det 
efter gymnasiet.

Vad har du gjort efter gymnasiet?
 
Direkt efter gymnasiet jobbade jag i en klädaffär 
och var ute och reste. Efter cirka ett år flyttade 
jag ner till Stockholm där jag nu jobbar som per-
sonlig tränare på Sats. Jag jobbar heltid måndag till 
fredag och har gjort det i två år nu.

Varför ska man söka Östersunds 
gymnasieskola?
 
Det är en mysig skola där du lär känna många, både 
lärare och elever utanför din klass. 
Jag tycker det finns ett bra utbud av kurser att läsa 
och schemat, att du har en lektion förmiddag och 
eftermiddag så kan du fokusera på ett ämne i taget. 
Du får behörighet för att söka vidare samt att du 
blir licensierad Personlig Tränare om du går den 
linjen.

 Tidigare elever berättar
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Anna
 SA-programmet

Hur var din gymnasietid?
 
Jag hade en fantastisk gymnasietid. Jag trivdes 
mycket bra på Östersunds gymnasieskola, såväl 
med min klass som med mina lärare. Jag var även 
med om många spännande händelser på gymnasiet. 
Bland annat så deltog jag i ett utbyte med en klass i 
Frankrike och åkte till London i samband med mitt 
projektarbete. 
Samhällsvetenskapliga programmet var helt perfekt 
för mig, jag lärde mig mycket och utvecklades.

Vad har du gjort efter gymnasiet?
 
Jag arbetade på Östersunds kommun ett tag innan jag åkte till  
Spanien och utbildade mig till reseledare. Jag fick jobb på Fritidsre-
sor där jag jobbade tre säsonger, i Turkiet, på Gran Canaria och på 
Kreta. Efter mitt arbete utomlands flyttade jag tillbaka till Sverige för 
att studera till Socionom i Karlstad. Jag har nyligen haft praktik på 
en skola i Namibia och på Rädda Barnen här i Karlstad. Min praktik 
på Rädda Barnen ledde till en anställning, så just nu arbetar jag där 
samtidigt som jag skriver min C-uppsats.

Varför ska man söka Östersunds gym-
nasieskola?
 
Östersunds gymnasieskola är mycket mer personlig än 
andra gymnasieskolor. Du får bra kontakt med lärarna 
och andra elever på skolan. Schemat med blockpass och 
lektioner mellan klockan 8.15-15.15 är en annan fördel. 
Det ger en ökad förståelse för ämnet man arbetar med 
och man får lära sig att ta eget ansvar över sina studier. 
Östersunds gymnasieskola är en skola med många möjlig-
heter där alla individer blir sedda, jag kan varmt rekom-
mendera att söka dit!
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Madeleine
 NA-programmet

Hur var din gymnasietid?
 
Min gymnasietid var väldigt givande. Jag började på Öst-
ersunds gymnasieskola mitt i höstterminen i tvåan och 
kom in i klassen väldigt bra på en gång. Jag trivdes med 
både klasskompisar och lärare och hade stor möjlighet 
att påverka mina kurser. I trean gjorde jag ett väldigt roligt 
gymnasiearbete med en klasskompis och vi åkte till Ka-
narieöarna under hösten. Naturvetenskapsprogrammet 
passade mig perfekt och jag fick en väldigt bred grund och 
fördjupade mina kunskaper inför vidare studier.

Vad har du gjort efter gymnasiet?
 
Direkt efter gymnasiet flyttade jag till Spanien där jag spelade fotboll och jobbade på en juridisk 
rådgivningsbyrå. Jag har alltid velat plugga vidare men inte vetat inom vad. Efter nästan ett och 
ett halvt år i Spanien flyttade jag hem till Sverige och jobbade med biluthyrning och hann även 
med att säsonga i Åre innan jag kom på vad jag ville studera. Jag sökte civilingenjör industriell 
ekonomi, den internationella linjen med inrikting spanska och innan jag började så spenderade 
jag ännu en sommar i Spanien då jag jobbade som au pair. Så just nu studerar jag industriell eko-
nomi vid Linköpings universitet och trivs jättebra!

Varför ska man söka Östersunds 
gymnasieskola?
 
Östersunds gymnasieskola är en liten och person-
lig skola som ser till elevens bästa där du utvecklas 
mycket som person. Tack vare bra kommunikation 
mellan personal på skolan och eleverna finns det 
stor chans att kunna anpassa sina kurser och inte-
grerades med både andra klasser och årskurser.  Att 
läsa långa lektioner gör att man kan sätta sig djupare 
in i ämnet och fokusera fullt ut på just det ämnet.

 Tidigare elever berättar
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Hur var din gymnasietid?
 
Min gymnasietid på Östersunds gymnasieskola vär-
derar jag väldigt högt, den var extremt lärorik men 
samtidigt riktigt rolig. De tre åren på skolan gick 
förbi väldigt snabbt, men med all hjälp från lärare 
och klasskompisar så utvecklas man något enormt, 
vilket jag är tacksam för.

Vad har du gjort efter gymnasiet?
 
Redan i mitten av 3an så hade jag valt att åka över till USA och 
fortsätta mina studier när jag väl var klar med gymnasiet. Jag 
studerar nu i New Jersey på Caldwell University och kommer 
att göra det i fyra år nu för att uppnå en Bachelor’s Degree. 
Mina studier här kommer att vara inriktade mot ekonomi, vil-
ket jag fick upp intresset för under de tre åren jag gick ekono-
mi på gymnasiet. Här i USA kombinerar jag mina studier med 
att spela fotboll, vilket är en fantastisk möjlighet.

Varför ska man söka Östersunds gymnasieskola?
 
Det bästa med Östersunds gymnasieskola är kontakten du får med lärarna och 
de andra eleverna på skolan, det är en skola där du kommer att få bästa möjliga 
hjälp från de flesta lärarna, och bortsett från andra skolor så känns det som att 
lärarna bryr sig om hur det går för dig och din utveckling. Det, samt att du lä-
ser i blockpass, vilket är att du bara har tre timmars lektioner och max två per 
dag, anser jag är en enorm fördel för ens egen utbildning.

Tobias
 EK-programmet
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Besök vår hemsida eller ring till oss för mer information!
www.ostersundsgymnasieskola.se  |  063 13 47 00  |  Besöksadress: Rådhusgatan 37  |  831 35 Östersund


