Öppet hus

Gymnasiedagarna 2017

Här ser du när skolorna öppnar upp för dig.
Skola

Datum och tid

Plats

Övrig information

Academy of Music and
Business AMB i Tingsryd

2017-11-18 11:00 –15:00

Linnerydsvägen 6A, 362 31
Tingsryd

Academy of Music and Business är en riksrekryterande
spetsutbildning inom musik som präglas av ett omfattande
och unikt värdegrundsarbete (MY BETTER ME).

Academy of Music and
Business AMB i Vara

2017-11-18 11:00 –15:00

Vara konserthus

Academy of Music and Business är en riksrekryterande
spetsutbildning inom musik som präglas av ett omfattande
och unikt värdegrundsarbete (MY BETTER ME).

Alströmergymnasiet

2017-11-16 17:00 –20:00

Teatergatan 13 i Alingsås

Se våra lokaler, träffa lärare och prata med våra elever.
Du är också alltid välkommen att skugga ett program en
dag. Kontakta oss för mer information.

2018-01-16 17:00 –19:00
Angeredsgymnasiet
ANIARAgymnasiet

Angeredsgymnasiet håller alltid öppet för dig.
Kontakta oss om du är intresserad av ett personligt besök!
2017-11-11 12:00 –15:00

Kyrkogatan 46 i Göteborg

2018-01-27 12:00 –15:00
Apelrydsskolan

2017-11-18 11:00 –14:00

Se vår skola, vårt internat och vår fantastiska miljö.
Lärare och elever från samtliga program finns på plats
för att guida dig runt och svarar gärna på dina frågor!

2018-01-15 18:00 –20:00
Aranäsgymnasiet

2017-11-11 11:00 –15:00

Ta under några timmar del av skolans aktiviteter, framförda
av elever och personal. Våra framgångsrika UF-företag ger
smakprov på sin verksamhet. Du är också alltid välkommen
att besöka oss under en vanlig skoldag. Kontakta i så fall
arbetslagsledaren för det program som intresserar dig eller
skicka ett mail till aranasgymnasiet@kungsbacka.se

2018-01-17 17:00 –19:00

Aspero Idrottsgymnasium

2017-10-21 11:00-14:00

Beda Hallbergs gymnasium

2017-11-11 11:00 –15:00

Krutvägen 2, 415 28 Göteborg
Ta under några timmar del av skolans aktiviteter, framförda
av elever och personal.

2018-01-15 17:00 –19:00
Bernadottegymnasiet

2017-11-11 10:00 –14:00

Skånegatan 18 i Göteborg

2018-01-24 18:00 –20:00

Bollerups
Naturbruksgymnasium

2017-10-14 13:00 –16:00
2018-01-27 13:00 –16:00

Samling i idrottshallen med
information därefter rundtur i
verksamheten

Bräckegymnasiet

2017-10-21 11:00 –15:00

Uppfinnaregatan 1 i Göteborg

2018-01-18 16:30 –19:00
Burgårdens utbildningscentrum med August Kobb

2017-11-11 10:00 –14:00
2018-01-24 18:00 –20:00

Burgårdens utbildningscentrum
(Skånegatan 20) och
August Kobbs gymnasium
(Levgrensvägen 7)

Cybergymnasiet

2017-10-19 17:30 –19:30

Pusterviksgatan 9, Göteborg

Vi presenterar vår verksamhet utifrån vårt programutbud
och vår profil samtidigt som du får träffa elever och lärare
och se dig om i skolans lokaler. Du kommer även att
erbjudas en rundvandring på Katrinelundsgymnasiet för
att få en presentation av vår elitidrottsutbildning.

Träffa elever och personal på Sveriges största
byggymnasium!

2018-01-23 17:30 –19:30
Dinglegymnasiet

2017-11-24 09:00 –11:00
2018-01-20 10:00 –12:00
2018-01-24 18:00 –20:00
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Dinglegymnasiet, Dingle

Se vår skola, vårt internat och vår fantastiska miljö.
Personal finns på plats för att berätta mer om skolan
samt svara på era frågor!

och

Öppet hus
Skola
Donnergymnasiet

Drottning Blankas
Gymnasieskola i Göteborg

Gymnasiedagarna 2017

Datum och tid
2017-11-14 17:30 –20:00

Plats

2018-01-22 17:30 –20:00

Celsiusgatan 9, 417 62
Göteborg

2017-10-25 17:00 –19:00

Köpmansgatan 12, Göteborg

Övrig information

2017-12-12 17:00 –19:00
2018-01-24 17:00 –19:00

Drottning Blankas Gymnasieskola i Kungsbacka

2017-10-16 18:00 –20:00

Nygatan 17, Kungsbacka

2017-12-11 18:00 –20:00
2018-01-24 17:00 –19:00

Elof Lindälvs gymnasium

2017-11-11 11:00 –15:00

Ta under några timmar del av skolans aktiviteter, framförda
av elever och personal. Våra framgångsrika UF-företag ger
smakprov på sin verksamhet. Du är också alltid välkommen
att besöka oss under en vanlig skoldag. Kontakta i så fall
arbetslagsledaren för det program som intresserar dig eller
skicka ett mail till elof@kungsbacka.se.

2018-01-18 17:00 –19:00

Ester Mosessons gymnasium

2017-10-21 11:00 –15:00
2018-01-18 16:30 –19:00

Lärdomsgatan 5,
41756 Göteborg

Flygteknik Technical Training

2017-11-11 10:00 –14:00

Nyköpings gymnasium Skavsta
General Schybergs väg 12–14
Nyköping

ForshagaAkademin

2017-11-18 13:00 –16:00

Industrileden 5B, 667 32
Forshaga

2018-01-13 13:00 –16:00

Framtidsgymnasiet

2017-10-25 18:00 –20:00
2017-12-06 18:00 –20:00

Ni får en guidad tur i huset där ni får se våra elever baka,
laga mat, servera, göra korv med mera. Ni har möjlighet att
prata och ställa frågor till lärare, elever, rektorer och folk
från branschen.

Vi informerar om våra gymnasieutbildningar: - Hundsport
(NB-programmet) - Sportfiske (Särskild variant/NB-programmet) – Viltvård (NB-programmet) – Äventyrsturism (NB-programmet) Informationspassen om våra utbildningar börjar
kl. 13:30 Rundvisning på skolan och visning av elevboendet.
Vi bjuder på fika!

Andra Långgatan 15,
413 28 Göteborg

2018-01-24 18:00 –20:00
Frejagymnasiet

2017-11-14 08:00 till
2017-11-17 15:00

GTIs Gymnasieskola

2017-10-18 17:30 –19:00

Öppen skola 14/11–17/11
Karl Gustavsgatan 5, Göteborg

2017-11-18 12:00 –14:00
2018-01-20 12:00 –14:00
Gullmarsgymnasiet

2017-12-02 10:00 –13:00

Rinkenäsgatan 2 Lysekil

Lärare och elever från våra marina utbildningar finns på
plats för att svara på alla frågor ni kan ha runt våra marina
utbildningar. Dörrarna står öppna till vårt saltvattenslabb
och undervisningslokaler i vår skola som ligger på kajen vid
havet på Rinkenäsgatan 2 i Lysekil.

Gymnasieakademin

2017-10-18 17:00 –19:00

Södra Hamngatan 29,
411 14 Göteborg

Ett stenkast från Gustav Adolfs torg och Brunnsparken.
Under besöket får Du möjlighet att träffa elever, lärare,
elevhälsan samt skolledningen. Vi finns på plats för att guida
Dig och ge Dig en tydlig bild av skolan och hur vi arbetar.

2017-11-15 17:00 –19:00
2018-01-20 12:00 –14:00

Med reservation för eventuella ändringar och fel.
Besök skolans hemsida innan ert besök.
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Öppet hus
Skola

Gymnasiedagarna 2017

Datum och tid

Plats

Gymnasiesärskolan Göteborg
Göteborgsregionens
Tekniska Gymnasium, GTG

Hermods Gymnasium

Kontakta gymnasiesärskolan för vidare information om
besök.
2017-10-21 10:00 –14:00

Lindholmen

Få inblick i våra tre program, möt deltagare och lärare,
känn på atmosfären och ta en fika i vårt uppehållsrum.
Tillsammans med övriga skolor på Lindholmen har vi
öppet hus denna dag.

2017-12-02 10:00 –14:00

Volvo Torslanda

2018-01-13 10:00 –14:00

Lindholmen

Titta närmre på våra häftiga teknik- och designsalar, möt
deltagare och lärare och se dig om på vårt största lärcenter.
Anmälan krävs och görs via vår hemsida www.gtg.se.
Guider möter upp vid TK-receptionen klockan 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 och 13.30 och följer dig
in till vårt lärcenter.

2018-01-17 18:00 –20:00

Volvo Torslanda

2017-10-21 12:00 –14:00

Lyckans väg 2A, Göteborg

Varmt välkommen på Öppet hus hos Hermods Gymnasium
i Göteborg! Du får träffa rektor, lärare och elever som visar
runt på skolan och berättar om våra program och hur det är
att läsa hos oss. Hoppas vi ses!

Hulebäcksgymnasiet i
Mölnlycke, Idrottsvägen 2 i
Mölnlycke

Varmt välkommen på en ”Hulekväll” under v. 48, mån-tor.
OBS! Föranmälan krävs. Läs mer och anmäl dig på vår
hemsida.

2017-11-22 17:30 –19:30
2018-01-20 12:00 –14:00
Hulebäcksgymnasiet

2017-11-27 18:30 –21:00
2017-11-28 18:30 –21:00
2017-11-29 18:30 –21:00
2017-11-30 18:30 –21:00

Under vårt sista öppna hus inför gymnasievalet vill vi låta
dig testa oss på riktigt. Genom föreläsningar och workshops
vill vi visa vad som är specifikt för oss och våra program.
Anmälan krävs och görs via vår hemsida www.gtg.se

2018-02-01 17:00 –19:00

Hvilan i Åkarp, Kabbarpsvägen
126, 232 52 Åkarp

2017-11-25 10:00 –14:00

Start i Norra aulan (huvudbyggnaden)

2017-12-05 17:00 –19:30

Start i Norra aulan som är huvudbyggnaden

2018-01-25 17:00 –19:30

Norra aulan

2017-11-30 17:00 –20:00
2018-01-18 17:00 –19:30

Molinsgatan 6, 41133
Göteborg

Ingelstadgymnasiet, Naturbruksgymnasiet Kalmar
och Gamlebygymnasiet

2017-10-14 10:00 –14:00

Naturbruksgymnasiet Kalmar

2017-10-21 10:00 –14:00

Ingelstadgymnasiet

2017-10-21 10:00 –14:00

Gamlebygymnasiet

Ingrid Segerstedts
Gymnasium

2017-11-18 12:00 –15:00

Södra vägen 25 i Göteborg

Hvitfeldtska gymnasiet

IHGR

2017-12-02 12:00 –15:00

Kom förbi och få inblick i våra tre program och träffa
deltagare och lärare som berättar vad vi menar med vår
slogan Tre år som ger dig försprång.

Öppet Hus med Drop-in. Program och hålltider för information publiceras på vår hemsida i början av januari 2018.

2018-01-20 10:00 –14:00
Hvilan Utbildning

Övrig information

2017-11-22 16:30 –18:00
2018-01-20 12:00 –15:00
2018-01-24 16:30 –18:00

International IT College of
Sweden
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2017-11-30 17:00 –19:00
2018-01-16 17:00 –19:00

Elof Lindälvs gata 13, 414 58
Göteborg

En icke vinstdrivande gymnasieskola med inriktning mot
engelska och IT.

och

Öppet hus
Skola
IT-Gymnasiet Göteborg

Gymnasiedagarna 2017

Datum och tid
2017-10-21 11:00 –14:00
2017-11-25 11:00 –14:00

Plats
Origovägen 4,
412 58 Göteborg

2018-01-27 11:00 –14:00

JENSEN Gymnasium

2017-11-15 18:00 –19:30
2017-12-09 11:30 –13:00

Övrig information
Få en rundvandring på skolan, mingla med personal och
elever och få en inblick i undervisningen genom olika lektioner som våra lärare håller under dagen. Skolan är belägen
på Chalmers campus, Johanneberg. Kliv av vid Chalmers
hållplats och håll utkik efter en svart flagga på byggnaden
ovanför tunneln som spårvagnen kör igenom. Eller parkera
på Chalmers stora parkering längs Gibraltargatan och ta en
snirklig väg som leder upp på höjden. För frågor kontakta
erik.isakson@it-gymnasiet.se

Stora Nygatan 23-25,
41108 Göteborg

2018-01-24 18:00 –19:30
Katrinelundsgymnasiet

Kitas Gymnasium

2017-11-11 10:00 –14:00
2018-01-24 18:00 –20:00

Skånegatan 14, hållplats Ullevi
Södra

Följ med på rundvandring i klassrum, bibliotek, bamba,
gym och idrottshall. Träffa elever, lärare, gyminstruktörer,
tränare, studie och yrkesvägledare och rektorer.
Besök de program du är intresserad av och vi bjuder på
fika i vårt café.

2017-12-02 10:00 –12:00

Magasinsgatan 3 i Göteborg

Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet

Stora Badhusgatan 16
i Göteborg

Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

Stora Badhusgatan 12
i Göteborg

Ekonomiprogrammet Affärsprogrammet

Lilla kyrkogatan 2
i Göteborg

Frisör

Krokslättsfabriker 50,
431 37 Mölndal

Träffa lärare och elever som berättar om vår skola och
våra utbildningar. Ta en titt i våra lokaler, känn in atmosfären
hos oss.

2018-01-24 17:00 –19:00
Kitas Natur

2017-11-18 10:00 –12:00
2018-01-13 10:00 –12:00

Kitas Ekonomi

2017-11-18 12:00 –14:00
2018-01-13 12:00 –14:00

Kitas Frisör

2017-12-02 10:00 –12:00
2018-01-24 17:00 –19:00

Krokslättsgymnasiet

2017-10-28 11:00 –14:00
2017-11-29 17:00 –19:00
2018-01-18 17:00 –19:00

Kunskapsgymnasiet
Göteborg

2017-10-17 18:00 –19:30
2017-11-11 11:00 –13:00

Fabriksgatan 26,
412 51 Göteborg

2017-11-27 18:00 –19:30
2018-01-24 17:00 –19:00
L M Engströms Gymnasium

2017-10-26 16:30 –19:30
2017-11-29 16:30 –19:30

Vallgatan 11,
411 16 Göteborg

Elever guidar runt i skolan Information i matsalen kl 16:30,
17:30 samt kl 18:30 Fika.

2018-01-18 16:30 –19:30
LBS Kreativa gymnasiet
i Göteborg

2017-10-14 12:00 –14:00
2017-11-18 12:00 –14:00

Guidning runt i skolan av elever samtidigt som det kommer
vara en del undervisning igång Information i matsalen
kl 16:30, 17:30 samt 18:30 Fika.

LBS Göteborg, Östra
Hamngatan 13 i Göteborg

Se våra fina lokaler prata med lärare, elever och upplev hur
det är att plugga hos oss.

LBS Kungsbacka, Nygatan 17
i Kungsbacka

Se våra fina lokaler prata med lärare, elever och upplev hur
det är att plugga hos oss i mysiga Kungsbacka.

2017-12-16 12:00 –14:00
2018-01-31 18:00 –20:00
LBS Kreativa gymnasiet
i Kungsbacka

2017-10-14 12:00 –14:00
2017-11-18 12:00 –14:00
2017-12-16 12:00 –14:00
2018-01-31 18:00 –20:00

Med reservation för eventuella ändringar och fel.
Besök skolans hemsida innan ert besök.
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Öppet hus
Skola

Gymnasiedagarna 2017

Datum och tid

Lerums Gymnasium

2017-11-23 17:00 –20:00

Lindholmens Tekniska
Gymnasium

2017-10-21 11:00 –15:00

Plats
Alingsåsvägen 9 i Lerum

Mikael Elias Gymnasium

Vad ska du göra nästa höst? Kom till oss på Öppet hus så
blir det enklare att välja! Ta med dina föräldrar och besök
oss. Våra elever, lärare och skolledare tar emot er.
Har du ett tekniskt intresse så har du kommit rätt!
Vilken av våra utbildningar passar dig bäst? Vi visar mer
än gärna vår verksamhet för dig.

2018-01-18 16:30 –19:00

Lundsbergs Skola

Lärlingsgymnasiet

Övrig information

För information om våra provgåendedagar vänligen
kontakta internatchef Christopher Johrin, 070-573 10 56
eller chjn@lundsbergsskola.se.
2017-11-16 16:00 –19:00
2018-01-25 16:00 –19:00

Rödjans väg 7, 449 34 Nödinge Se våra lokaler och träffa personal och elever. Skulle inte
tiden passa så hör av er så kan vi boka ett annat tillfälle.

2017-10-17 17:00 –19:00

Postgatan 5, 411 13 Göteborg

Vi finns ett stenkast från Gustav Adolfs torg och Brunnsparken
(mikaelelias.se/goteborg). Träffa skolledningen, elever och
lärare. Även elevhälsan och andra stödfunktioner finns på
plats för att guida er och ge er en så tydlig bild om möjligt
av skolan, skolans pedagogiska upplägg samt hur en vanlig
dag kan se ut.

2017-11-22 17:00 –19:00
2018-01-18 17:00 –19:00

Mimers Hus Gymnasium

2017-11-18 10:00 –14:00

Trollhättevägen 4, Kungälv.
Ett stenkast från Kungälvs
busstation.

Här möter du engagerade lärare och elever som berättar
om vår verksamhet och ger svar på dina frågor. Vi bjuder på
lunch i skolans matsal. Möjlighet finns även att följa en klass
(skuggning) en dag eller två under läsåret. En fin möjlighet
att lära känna ditt framtida gymnasieprogram.

MTG Motorbranschens
Tekniska Gymnasium

2017-10-21 11:00 –15:00
2018-01-18 16:30 –19:00

Otto Elanders Gata 4,
42132 Västra Frölunda

Här får du och dina vårdnadshavare en guidning i våra lokaler, träffa våra lärare, möta en del av våra elever och delta
i några smakprov från undervisningen! Här har ni chans att
ställa frågor och diskutera de olika inriktningarna som vår
skola erbjuder. Representanter från olika företag som våra
elever gör praktik på kommer också att vara närvarande.

Munkagårdsgymnasiet

2017-10-21 10:00 –14:00

Björkängsvägen 25, Tvååker

Besök skolan och träffa elever och personal som kan
berätta om våra utbildningar!

Mejselvägen 2, 444 32
Stenungsund

Få en insikt i en florists blomstrande värld, och se möjligheterna med konstnärligt skapande. Givetvis får du ta med
dig din egna bukett eller målning hem. Vi visar upp skolan,
du får prata med elever, lärare och skolpersonal och det
bjuds på fika. Vi ser fram emot ett dag full med skaparlust,
blommor, färg och kreativitet.

Södra Hamngatan 19-21,
Göteborg

Välkommen på öppet hus hos NTI Gymnasiet Göteborg och
NTI Mediegymnasiet. Du får träffa våra lärare som visar dig
runt i skolan och ställa frågor om våra utbildningar. Kom
förbi och upplev hur det är att gå på NTI.

Kronhusgatan 9, Göteborg

Välkommen på öppet hus hos NTI Gymnasiet Göteborg och
NTI Mediegymnasiet. Du får träffa våra lärare som visar dig
runt i skolan och ställa frågor om våra utbildningar. Kom
förbi och upplev hur det är att gå på NTI.

2018-01-20 10:00 –14:00
Munkeröds Utbildningscenter 2017-10-17 14:00 –18:00
2017-12-05 14:00 –18:00

NTI Mediegymnasiet

2017-10-26 17:00 –19:00
2017-11-29 17:00 –19:00
2017-12-09 11:00 –13:00
2018-01-23 17:00 –19:00

NTI Göteborg

2017-10-26 17:00 –19:00
2017-11-29 17:00 –19:00
2017-12-09 11:00 –13:00
2018-01-23 17:00 –19:00
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och

Öppet hus
Skola

Gymnasiedagarna 2017

Datum och tid

NY MUSIK Burgårdens
Utbildningscentrum

2017-11-11 10:00 –14:00

Nösnäsgymnasiet

2017-11-11 10:00 –13:00

2018-01-24 18:00 –20:00

2018-01-25 16:30 –19:00

Plats
Brewhouse, Åvägen 24,
Göteborg

Övrig information
Här får du träffa elever och lärare och titta runt på våra fina
undervisnings- och konsertlokaler.

Ingång via huvud entrén A-plan, Se våra lokaler, träffa lärare och prata med våra elever.
(mitt emot Sundahallen).
Utöver öppna huset är du alltid välkommen att skugga ett
program hos oss. Du följer med en klass och får en känsla
för hur det är att gå på Nösnäsgymnasiet. Vi har fasta
skuggningsveckor 49 och 9 under läsåret 17/18. Kontakta
skuggningsansvarig för det program du önskar skugga.
Mer information hittar du på vår hemsida.

Olinsgymnasiet
Båtbyggeri/Finsnickeri

2017-11-18 10:00 –14:00

Klostergatan 6-8, Skara (ingång
från Olinsparken)

Orust Gymnasieskola

2017-10-26 13:00 –19:00

Församlingsvägen och
Skolvägen Henån

Partille Gymnasium

2017-10-26 18:00 –20:00

Kulturum, Gamla Kronvägen 56

Se vad eleverna jobbar med, och upplev miljön i
verkstaden, vi är belägna vid bussterminalen i Henån.

2018-01-20 12:00 –14:00
Peabskolan Göteborg

2017-10-25 17:00 –19:00
2018-01-27 12:00 –16:00

J A Pripps gata 2, 421 32
Västra Frölunda

Välkommen till Peabskolan i Göteborg på öppet hus
Att välja gymnasieskola är ett viktigt och inte helt lätt val.
Därför bjuder vi nu in dig, dina föräldrar och dina vänner
till Peabskolan på öppet hus. Träffa lärare, elever och få en
guidad tur i skolans lokaler. Du behöver inte anmäla dig
i förväg, det är bara att dyka upp.
Läs mer om vilka goda anledningar det finns att välja byggoch anläggningsprogrammet hos oss på vår hemsida
www.peab.se/om-peab/peabskolan/vara-skolor/goteborg
Kan du inte komma på öppet hus? Då får du gärna komma
en annan dag och prova på att gå på Peabskolan. Kontakta
rektor Peter Bäcklund, så kan ni boka in en tid som passar.
peter.backlund2@peab.se

Plusgymnasiet

2017-10-19 17:30 –19:00

Kämpegatan 7, Göteborg

2017-12-14 17:30 –19:00
Polhemsgymnasiet

2017-10-21 11:00 –15:00
2018-01-18 16:30 –19:00

Diagonalen 4, 41756 Göteborg.
Älvstranden/Lindholmen

Välkomna till Polhemsgymnasiet!
Rektor kommer att informera om skolan. Lärare och elever
informerar om våra 4 högskoleförberedande program
och programmens kurser. De program vi har på skolan är:
Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapliga programmet,
Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet
med inriktning Design och produktutveckling
Vår Elevhälsopersonal finns på plats för att svara på frågor
om hur vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande.
Våra elevföreningar finns på plats och presenterar sig. Det
kommer att finnas ett elevcafé där ni kan köpa en kopp
kaffe och äta hembakat fikabröd.

Praktiska Gymnasiet
Göteborg

2017-11-08 17:00 –19:00

Praktiska Gymnasiet
Kungsbacka

2017-11-14 17:00 –18:30

2018-01-18 17:00 –19:00

2018-01-23 17:00 –18:30

Med reservation för eventuella ändringar och fel.
Besök skolans hemsida innan ert besök.

Gröna Gatan 28 i Majorna,
Göteborg

Rektor informerar om skolan och våra utbildningar. Hjärtligt
välkomna att se er omkring på skolan och besöka lärare på
programmen och se ämnessalar.

Elevcafé, Smörhålevägen 5,
434 42 Kungsbacka
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Öppet hus
Skola
Realgymnasiet i Göteborg

Gymnasiedagarna 2017

Datum och tid
2017-10-16 18:00 –20:00
2017-12-02 12:00 –14:00

Plats
Pusterviksgatan 9, 413 01
Göteborg

2018-01-20 12:00 –14:00
2018-01-29 08:00 till
2018-02-01 17:00

Prova-på dagar för våra
utbildningar 29/1–1/2.

Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade
2017-11-23 18:00 –20:00

Rytmus

2017-10-26 18:00 –20:00

Postgatan 5, 411 13 Göteborg

Under kvällen finns lärare, elever och skolledning på plats
för att informera och svara på dina frågor och funderingar.

Vasagatan 19, Göteborg

Kom och träffa våra lärare och elever. Få information om
programmen och upplev vår fina skola.

Bellmansgatan 6-8, 411 28
Göteborg

Mer detaljerat program kommer finnas på vår hemsida
1–2 veckor före vår Öppet Hus kväll.

2018-01-20 11:00 –14:00
2017-11-25 10:00 –14:00
2017-12-05 17:00 –19:30
Sigrid Rudebecks gymnasium 2017-11-28 17:30 –20:00
2018-01-23 17:30 –20:00
Sigtunaskolan Humanistiska
Läroverket

2017-11-29 18:00 –20:00

SSHL Mannfred Björquist allé 8, Ni får träffa SSHL-elever som svarar på era frågor samt
guidar er runt på vårt campus. Ni får också möjlighet
193 28 Sigtuna Sweden
att träffa lärare och annan personal samt lyssna på
08-59257100
presentationer från skolledningen. Om ni bor långt bort
och är intresserad av att bo på internatet kan det vara
bättre att boka in ett provboende. Boka provboende gör
ni via www.sshl.se/bli-elev/provbo/
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL, välkomnar
intresserade elever och föräldrar till öppet hus lördag
27 januari mellan 10 –14 Ni får träffa elever från SSHL som
svarar på era frågor samt guidar er runt på vårt campus.
Ni får också möjlighet att träffa lärare och annan personal
samt lyssna på presentationer från skolledningen. Om ni
bor långt bort och är intresserad av att bo på internatet kan
det vara bättre att boka in ett provboende. Boka prov
boende gör ni via www.sshl.se/bli-elev/provbo/ Välkommen
till SSHL

2018-01-27 10:00 –14:00

Sjölins Gymnasium

2017-10-19 17:00 –19:00
2017-11-30 17:00 –19:00

Erik Dahlbergsgatan 1,
Göteborg

2018-01-25 17:00 –19:00
Skanskagymnasiet

Svårt att bestämma vilken utbildning du ska välja? Undrar
du hur det är att läsa på Realgymnasiet? Ta chansen att
testa några av våra utbildningar under en dag! Träffa lärare,
elever och känn in stämningen på vår skola under någon av
våra prova-på-dagar: Du får under en dag följa med några
av våra elever och ställa alla frågor du kan tänkas ha. Våra
lärare inom respektive utbildning kommer tillsammans med
dig som besökare arbeta praktiskt inom valt inriktning.
Kontakta skolan för information

Rudbecksgymnasiet

Schillerska Gymnasiet

Övrig information

2017-10-14 10:00 –14:00

Vi visar dig vår fina skola och du får träffa rektor, lärare och
elever som berättar om våra program och hur det är att läsa
på Sjölins Gymnasium.

Trädgårdsgatan 26, Växjö

2018-01-20 10:00 –14:00
SKF Tekniska Gymnasium

2017-11-11 10:00 –14:00
2018-01-11 17:30 –19:30

Strömma Naturbrukscentrum 2017-10-27 09:30–12:30
2017-11-18 09:30–12:30
2017-12-06 18:00–20:30
2018-01-19 09:30–12:30
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och

Öppet hus
Skola
Sveriges Ridgymnasium

Gymnasiedagarna 2017

Datum och tid
2017-10-18 18:00

Plats
Höglanda Gårdsväg 2, 434 95
Kungsbacka

2018-01-24 18:00
2017-10-21 11:00 –13:00

Välkommen till Höglanda i Kungsbacka. Vi kommer presentera vår verksamhet och våra profiler som alla bygger på
Naturbruksprogrammet.
Dessutom går vi igenom vårt upplägg för Nationell Idrottsutbildning NIU Ridsport och lärling. Du träffar elever och
lärare samt se hur vi bedriver undervisning på vår anläggning, så passa på att uppleva hur det är att läsa hos oss. För
mer information kontakta skolans rektor Marielle Olofsson
marielle.olofsson@ridgymnasium.nu // 072-172 42 32

2017-11-18 10:00 –14:00

Thoren Innovation School

Övrig information

Åvägen 17A, 412 51 Göteborg

Se våra fina lokaler och ställ era frågor om skolan och
utbildningarna till våra lärare och elever.

Nössemarksvägen 10,
668 31, ED

Information, god mat, roliga upplevelser och få en känsla av
vad det innebär att vara en UTSIKTARE!

2017-11-23 17:00 –19:00
2017-12-14 17:00 –19:00
2018-01-20 11:00 –13:00
2018-02-01 17:00 –19:00
Utsikten Scandinavian School 2017-11-19 10:00 –15:00
Västra Götalandsregionens
naturbruksskolor

Aktuella besökstillfällen på samtliga våra skolor.
Se naturbruk.nu/besok för aktuella datum.

Västsvenska Gymnasiet

Kontakta skolan för information

Yrkesgymnasiet

2017-10-21 11:00 –13:00
2017-11-22 17:00 –19:00

Ranängsgatan 9 (7–11), 416 64
Göteborg

Se våra nya lokaler och ställ era frågor om skolan och
utbildningarna till våra lärare och elever.

Björnhuvudsvägen 45, Öckerö

Träffa våra elever och oss som arbetar på skolan. Vi
kommer att ha en gemensam presentation av vår skola
och våra program, samt berätta om hur det är att segla på
T/S Gunilla. Du kommer också att kunna bekanta dig med
skolan och träffa några av våra elever.

2017-12-06 17:00 –19:00
2018-01-20 11:00 –13:00
2018-01-31 17:00 –19:00
Öckerö seglande gymnasieskola

2017-11-25 11:00 –14:00
2018-01-20 14:00 –14:00

Med reservation för eventuella ändringar och fel.
Besök skolans hemsida innan ert besök.
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