
att Gutegymnasiet är det självklara valet med sina nio program 
och sexton inriktningar.

att Gutegymnasiet växer hela tiden och i den här foldern kan du läsa mer 
om vad som är speciellt med Gutegymnasiet.

att vi utvecklar från och med hösten 2018 vår hälsoprofil med extra idrottspass 
under de tre år du går på skolan samt att alla får gratis frukost varje dag.

VISSTE DU



… har vi en europaprofil på
Samhällsprogrammet där vi 
reser utomlands.

… kan alla frisörelever göra 
första delen av gesällprovet i 
sin utbildning.

… har Frisörprogrammet kvalat 
in för att tävla i skol-SM. 
Många av våra frisörelever har 
startat egna salonger.

… får man ta med sig hunden 
till skolan om man går 
Naturbruksprogrammet.

… finns det ett hunddagis 
och man kan bli hundtränare, 
hunddagisföreståndare och 
djurvårdare.

… kan man bli kock, bagare 
eller konditor.

… så får du lära dig mycket 
om dig själv och allt om 
fysisk träning på Barn- och 
Fritidsprogrammet. 
Efter studenten kan du söka 
jobb som personlig tränare, 
barnskötare och personlig 
assistent.

VISSTE DU ATT 
     PÅ GUTEGYMNASIET…



… har eleverna möjlighet att 
delta i kvälls- och nattfototurer 
varje vecka.

… kan du på Estetiska 
programmet bland annat lära 
dig filmproduktion, musik-
produktion och foto.

… har vi spelprofil på 
Estet- och Teknikprogrammet.

… finns inriktningarna 
Naturvetenskap samt Natur-
vetenskap och Samhälle.

… kan du välja information- 
och medieteknik eller 
teknikvetenskap på Teknik-
programmet.

… finns det möjlighet att 
ha praktik på Teknik- och 
Ekonomiprogrammet.

... kan du välja mellan fyra 
moderna språk: franska, ryska, 
spanska eller tyska.

VISSTE DU ATT 
     PÅ GUTEGYMNASIET…



… finns det möjlighet att ha 
sin APL (praktik) utomlands. 
Just nu är våra yrkeselever 
i Sydafrika.

… serveras närproducerad 
mat från eget kök.

… är elevtrivseln och trygg-
heten mycket hög.

... går det just nu 250 elever.

… har vi en aktiv elevkår.

… är en personlig skola där 
programmen samarbetar 
och lärartätheten är hög.

… kan elever och lärare 
ha idrottspass tillsammans 
efter skolan.

… läser man färre ämnen per 
dag och har få håltimmar. 
Dessa är samlade till en dag 
eller två halvdagar.

… erbjuds alla elever att 
gratis göra högskoleprovet 
under årskurs tre.

… driver alla elever UF-
företag oavsett program.

... förbereds eleverna för
arbetslivet och fortsatta 
studier.

… har vi undervisning 
med skarpa projekt såsom 
speldesign, rockturnéer, 
fotoutställningar, driva 
restaurang och bageri .

Vill du veta mer kontakta:
Rektor 
Therese Ljungman
Mobil: 0768 85 25 02
E-post: therese.ljungman@guteskolan.se

Studie- och yrkesvägledare 
Jesper Hedlund
Mobil: 0768 85 25 09
E-post: jesper.hedlund@guteskolan.se

www.gutegymnasiet.se


