Öppet hus

Gymnasiedagarna 2018

Öppet hus

Gymnasiedagarna 2018

Här ser du när skolorna öppnar upp för dig.
Skola

Datum och tid

Plats

Academy of Music & Business 2018-11-10 11:00 – 15:00 Academy of Music & Business
Vara

Alströmergymnasiet

Amerikanska gymnasiet

2018-11-21 17:00 – 20:00 Alströmergymnasiet, Alingsås
2019-01-17 17:00 – 20:00

2018-10-20 11:00 – 14:00 Gothia Towers
2018-11-11 11:00 – 14:00 Gothia Towers
2018-11-22 18:00 – 21:00
2018-12-01 11:00 – 14:00
2018-12-06 18:00 – 21:00
2019-01-17 18:00 – 21:00

Angeredsgymnasiet

Aniaragymnasiet

Apelrydsskolan

Aranäsgymnasiet

Aspero Idrottsgymnasium

Riverton Hotel
Riverton Hotel
Riverton Hotel
Riverton Hotel

Kontakta skolan för ett
besök.

2018-10-20 12:00 – 15:00 Aniaragymnasiet
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Välkommen på öppet hus på Academy of Music and
Business i Vara. Se vår nya skola och följ med våra
nuvarande elever in i ensemblerum och studios! Rektor
och personal finns på plats. Vi utlovar härlig och mycket
musik! Vi ses! Lördag 10 november kl. 11–15 Academy
of Music & Business Vara Allégatan 53.
Onsdagen den 21 november och torsdagen den 17 januari
öppnar vi upp skolan för dig som är nyfiken på Alströmergymnasiet och du får gärna ta med dig vårdnadshavare
och/eller någon kompis. Varje program har elever och
lärare på plats och du kan förutom att få information och
ställa frågor även besöka våra lokaler. Självklart finns även
skolledning samt studie-och yrkesvägledare på plats för att
hjälpa dig. Vi bjuder på fika i vårt café och även Restaurangoch livsmedelsprogrammet bjuder på lite smakprov.

Angeredsgymnasiet har alltid öppet hus för dig, vill du
besöka oss ring 031-367 15 00. Vi skräddarsyr ditt besök
så att du får komma till de program du är intresserad av.
Varmt välkomna till Öppet hus på Aniaragymnasiet
lördagen den 20:e oktober mellan kl.12.00 och 15.00. Vi
presenterar skolan och våra program, ni får möjligheter
att träffa och ställa frågor till såväl lärare som elever och
vandra runt i våra lokaler. Självklart bjuder vi på tilltugg
och förfriskningar!

2018-11-10 11:00 – 15:00 Aranäsgymnasiet
2019-01-16 17:00 – 19:00

Ska du börja gymnasiet hösten 2019? I så fall är du varmt
välkommen på Öppet hus på Aranäsgymnasiet läsåret
2018/19. Ta chansen att träffa både elever och lärare och
få information om våra utbildningar och gymnasieskola.
Hoppas att vi ses!

2018-11-10 11:00 – 15:00 Beda Hallbergs gymnasium
2019-01-16 17:00 – 19:00

Datum och tid

Plats

2018-11-17 10:00 – 14:00 Skånegatan 18
2019-01-23 18:00 – 20:00

Bollerups
Naturbruksgymnasium

2018-10-13 13:00 – 16:00 Samling i idrottshallen med information, därefter rundtur i verksamheten
2019-01-26 13:00 – 16:00

Bräckegymnasiet

2018-11-10 11:00 – 15:00 Uppfinnaregatan 1, Campus
2019-01-17 16:30 – 19:00 Lindholmen

Välkommen till skolan där vi bygger yrkesstolthet! Kom och
se våra olika verkstäder och prata med våra elever och lärare.
Vi har alla inriktningar som finns på Bygg- och anläggningsprogrammet, och dessutom en specialvariant – Husbyggnad
med inriktning mot ingenjör. Kom så berättar vi mer!

Burgårdens gymnasium

2018-11-17 10:00 – 14:00 Skånegatan 20
2019-01-23 18:00 – 20:00

Välkommen till öppet hus på Burgårdens gymnasium!
Under öppet hus träffar du Burgårdens elever och lärare
och får en känsla för hur det är att läsa på Burgården.
Gå på programpresentationer, kolla in våra metodsalar
såsom djurhuset, prodriggarna, ateljéerna och salongerna.
Upptäck vad som intresserar dig och passa på att ta hjälp
av våra elever, lärare och studie- och yrkesvägledare för
att hitta rätt program för dig. Håll koll på eventet “Öppet
hus på Burgårdens gymnasium 2018” på vår Facebooksida
och få uppdateringar om programpunkterna. Bästa sättet
att ta reda på om en skola passar dig är såklart att besöka
den. Vi ser fram emot att träffa dig. Välkommen till oss på
Burgårdens gymnasium!

Cybergymnasiet

2018-10-18 17:30 – 19:30 Pusterviksgatan 9, 413 01
2019-01-22 17:30 – 19:30 Göteborg

Välkommen till oss på Öppet hus! Där får du utöver fika
möjlighet att höra mer om våra olika program, se våra
lokaler samt träffa elever, lärare och skolledare.

Dinglegymnasiet
/Nuntorpsgymnasiet

2018-09-29 10:00 – 12:00 Dinglegymnasiet
2018-11-23 10:00 – 12:00
2018-12-06 18:00 – 20:00
2019-01-26 10:00 – 12:00

Ni är hjärtligt välkomna att besöka vår skola under våra
öppet hus dagar och få mer information om vad vi kan erbjuda just er! Ni kommer att visas runt på vårt internat samt
driftsanläggningar. Personal finns på plats för att berätta
mer om skolan samt svara på era frågor!

Dinglegymnasiet
/Nuntorpsgymnasiet

2018-10-27 10:00 – 14:00 Nuntorpsgymnasiet
2018-11-30 10:00 – 12:00
2018-12-05 18:00 – 20:00
2019-01-19 10:00 – 12:00

Ni är hjärtligt välkomna att besöka vår skola under våra
öppet hus dagar och få mer information om vad vi kan
erbjuda just er! Ni kommer att visas runt på vårt internat
samt driftsanläggningar. Personal finns på plats för att
berätta mer om skolan samt svara på era frågor!

Donnergymnasiet

2018-11-13 17:30 – 20:00 Celsiusgatan 9, 417 62
2019-01-24 17:30 – 20:00 Göteborg

Med hela 570 dagar på gymnasiet tycker vi att det viktigt
att du får ut det du vill av din gymnasietid. Därför har vi på
Donnergymnasiet lagt lite extra krut på att öka valfriheten
i dina kursval, så att du kan forma dina 570 dagar och din
utbildning efter ämnen som intresserar dig. Oavsett vilket
program du väljer att läsa. Du är varmt välkommen att besöka
oss på Öppet Hus den 13 november och 24 januari. Vi ses!

Drottning Blankas
Gymnasieskola i Göteborg

2018-10-22 17:00 – 19:00 Postgatan 15, 411 13 Göteborg
2018-10-23 17:00 – 19:00
2018-12-08 12:00 – 14:00
2019-01-23 17:00 – 19:00

Drottning Blankas
Gymnasieskola i Kungsbacka

2018-10-22 17:00 – 19:00
2018-12-08 12:00 – 14:00
2019-01-23 17:00 – 19:00

Träffa våra lärare, tränare och elever. Vi bjuder på lättare fika.
Välkommen att delta på en rolig och givande halvdag
där du som elev får möjlighet att delta på en träning och
sedan får följa med upp i skolan för information, frukost
och rundvandring. Anmälan sker via vår hemsida.
Ska du börja gymnasiet hösten 2019? I så fall är du varmt
välkommen på Öppet hus på Beda Hallbergs gymnasium
läsåret 2018/19. Ta chansen att träffa både elever och lärare
och få information om vår utbildning och gymnasieskola.
Hoppas att vi ses!

Övrig information

Bernadottegymnasiet

Starttider för programmet: 18:00, 19:00 och 20:00

Vi välkomnar intresserade elever och föräldrar till skolan för
att möta elever och personal. Vi visar våra program, våra
lokaler och bjuder såklart på skolans traditionella pizzabuffe.

2018-10-20 11:00 – 14:00 Prioritet Serneke Arena,
Krutvägen 2, 41528 Göteborg
2018-10-26 08:00 – 12:00

Skola

Välkommen till öppet hus/informationsträff för Amerikanska
gymnasiet. rektor presenterar skolan varför tre terminer
är bättre än två terminer att studera i USA under gymnasietiden våra lärare och deras fortbildning minnesträning
med vår speciella gäst – Världsmästaren i minne, Jonas von
Essen Starttider för programmet: 11:00, 12:00 och 13:00

2018-11-24 11:00 – 14:00 Apelrydsskolan
2019-01-14 18:00 – 20:00

2019-01-22 17.00 – 19.00

Beda Hallbergs gymnasium

Övrig information

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

Varmt välkommen till öppet hus! Du kommer få möjlighet
att träffa våra nuvarande elever och personalen på skolan.
Det kommer finnas tid för rundvandring och för att få svar
på frågor och funderingar.
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Öppet hus
Skola
Elof Lindälvs gymnasium

Gymnasiedagarna 2018

Datum och tid

Plats

2018-11-10 11:00 – 15:00 Elof Lindälvs gymnasium
2019-01-17 17:00 – 19:00

Övrig information
Ska du börja gymnasiet hösten 2019? I så fall är du varmt
välkommen på Öppet hus på Elof Lindälvs gymnasium
läsåret 2018/19. Ta chansen att träffa både elever och lärare
och få information om våra utbildningar och gymnasieskola.
Hoppas att vi ses!

Ester Mosessons gymnasium

2018-11-10 11:00 – 15:00 Lärdomsgatan 5, Göteborg
2019-01-17 16:30 – 19:00

Vill du provsmaka Restaurang- och livsmedelsprogrammet?
Öppet hus på Ester Mosessons gymnasium är både
inspirerande och gott! Kom och träffa elever och personal,
kolla in lokalerna och upptäck hur kul det är med mat.

Flygteknik Technical Training

2018-11-17 10:00 – 14:00 General Schybergs väg 12–14,
Nyköping

Är du nyfiken på hur det skulle vara att läsa till Flygtekniker?
Lördagen den 17 november har vi öppet hus på Flygteknik
Technical Training. Ta med en kompis eller vårdnadshavare
och besök oss. På plats kommer det finnas lärare och elever
och det finns möjlighet för dig att titta runt i våra lokaler,
få information och ställa frågor. Hoppas vi ses!

Folkuniversitetets
gymnasium i Göteborg

2018-11-08 17:00 – 19:00 Norra allégatan 6

ForshagaAkademin

2018-11-17 13:00 – 16:00 ForshagaAkademin, Forshaga
2019-01-12 13:00 – 16:00

Varmt välkomna på gymnasieinformation, boendevisning,
rundvandring på skolan och fika.

Framtidsgymnasiet

2018-11-17 12:00 – 14:00 Framtidsgymnasiet Göteborg
2019-01-23 18:00 – 20:00

Välkommen till Öppet hus.

Franklins gymnasium

2018-10-13 10:00 – 14:00 Göteborgsvägen 19, Mölndal
2018-11-29 17:00 – 19:00
2019-01-16 17:00 – 19:00

Välkommen till Öppet hus på Franklins gymnasium. Vi är
regionens enda skola med inriktning på Life Science och
samarbetar med AstraZeneca. Kom till oss och låt oss
berätta om denna framtidsbransch och hur vi på bästa
sätt förbereder dig för högre studier.

Frejagymnasiet

2018-11-17 11:00 – 14:00 Frejagatan 1 Mölndal
(idrottshuset Aktiviteten)

Öppet hus på utbildningsrestaurangen Freja.
Vi bjuder på räkmacka. OBS! måste föranmälas till:
helena.moren@molndal.se

Välkommen till oss! Ett perfekt tillfälle att lära känna oss
bättre. Mingla, se dig om i våra lokaler och hör oss berätta
mer om skolan. Du behöver inte anmäla dig i förväg.
Vi bjuder på fika.

GTIs Gymnasieskola

2018-10-17 17:30 – 19:00 Karl Gustavsgatan 5, Göteborg. Välkommen att besöka våra Öppet Hus. Då kan du träffa de
2018-11-17 12:00 – 14:00 Skyltar visar vägen till rätt lokal. flesta av skolans lärare och flera elever.
2019-01-19 12:00 – 14:00

Gullmarsgymnasiet

2018-12-01 10:00-13:00

Gymnasieakademin

2018-11-14 17:00 – 19:00 Södra Hamngatan 29
2018-11-17 12:00 – 14:00

Gymnasiesärskolan i
Göteborg

Kontakta skolan för ett besök.
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Lärare och elever från våra marina utbildningar finns på
plats för att svara på era eventuella frågor och funderingar.
Dörrarna står öppna till vårt saltvattenslabb och våra undervisningslokaler. Välkomna till vår skola som ligger på kajen
vid havet på Rinkenäsgatan 2 i Lysekil.

Välkommen att besöka våra skolor! Kontakta oss på telefon
031-367 18 11 (Kicki Fast) eller 031-367 18 58 (Karin Linder)
så bokar vi in en tid för besök.

Öppet hus
Skola

Gymnasiedagarna 2018

Datum och tid

Plats

Göteborgsregionens Tekniska 2018-10-20 10:00 – 14:00 Lindholmen
Gymnasium, GTG

2018-12-01 10:00 – 14:00 Volvo Torslanda

2019-01-12 10:00 – 14:00 Lindholmen

2019-01-16 18:00 – 20:00 Volvo Torslanda

Övrig information
Veckan efter Gymnasiedagarna har vi öppet hus på
Lindholmen. Då får du möjligheten att få inblick i våra tre
program, träffa deltagare och lärare, känna på atmosfären
och ta en fika i vårt uppehållsrum.
Ta chansen och 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.
Kom förbi och få inblick i våra program, träffa deltagare och
lärare som berättar vad vi menar med vår slogan Tre år som
ger dig försprång och sist men inte minst ta en fika i vårt
uppehållsrum.
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

Hermods Gymnasium

2018-10-23 17:00 – 19:00 Vallgatan 38
2018-11-22 17:00 – 19:00
2018-12-11 17:00 – 19:00
2019-01-16 17:00 – 19:00

Jag välkomnar dig till ett familjärt, kamratligt och centralt
beläget gymnasium i Göteborg där kvaliteten på din utbildning är det viktigaste av allt. I unika och centralt belägna
skollokaler kan du läsa någon av Sveriges mest populära
högskoleförberedande program – Ekonomi, Naturvetenskap
och Samhällsvetenskap. Här studerar elever från hela
Göteborg som tar sin utbildning på allvar och som uppskattar skickliga och engagerade lärare. Skolans värdegrund
präglas av tolerans, olikhet och liberalism. Här är du trygg
och kan vara dig själv – det visar våra elevutvärderingar
tydligt. Hos oss undervisas du av kompetenta lärare med ett
coachande förhållningssätt som ser till att just du utvecklas
inom ditt intresseområde. Vill du vidare till högre studier
efter gymnasiet så är Hermods Gymnasium i Göteborg
rätt skola att spendera sin gymnasietid på. Kom och känn
dynamiken, andan och väx med oss! Suah Nilsson, rektor.

Hulebäcksgymnasiet

2018-11-26 18:00 – 21:00 Hulebäcksgymnasiet
2018-11-27 18:00 – 21:00
2018-11-28 18:00 – 21:00
2018-11-29 18:00 – 21:00

Informationskväll med middag och besök på skolans olika
program. (OBS! Föranmälan via skolans hemsida.)

2019-01-19 10:00 – 14:00

Öppet hus med programpresentationer.

Hvilan Utbildning

2018-12-01 12:00 – 15:00 Hvilan Utbildning,
2019-01-24 17:00 – 19:00 Kabbarpsvägen 126, 232 52,
Åkarp

Vi bjuder in våra framtida gymnasieelever att besöka vår
internatskola i Kabbarp, Skåne. Träffa lärare, rektor och
elever på vårt öppet hus, få svar på alla dina frågor gällande
gymnasievalet och få en rundtur i dina framtida skollokaler
och internat! Datum för öppet hus: Lördagen den 1/12,
klockan 12–15, torsdagen den 24/1, klockan 17–19. Skuggning: Du är också välkommen att följa en av våra klasser under en dag. Anmälan och mer info: info@hvilanutbildning.se

Hvitfeldtska gymnasiet

2018-11-24 10:00 – 14:00 Både Norra och Södra
2019-01-19 10:00 – 14:00 byggnaden

Välkommen till Göteborgs största skola! Mitt i centrala
stan ligger Hvitfeldtska gymnasiet som är en kunskapsinriktad och internationell skola med spets och bredd för cirka
2000 elever.

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

Gymnasiedagarna 2018

Datum och tid

Plats

2018-11-28 17:00 – 19:30 IHGR, Molinsgatan 6
2019-01-17 17:00 – 19:30

Övrig information
Welcome to the International High School of the
Gothenburg Region! We are a small school, with a
wonderful atmosphere, where everyone knows each
other, and all our education is in English. On these
occasions you will meet teachers and be guided around
our campus by our student ambassadors.

Öppet hus
Skola

Ingrid Segerstedts
gymnasium

2018-11-17 12:00 – 15:00 Södra vägen 25
2018-11-21 16:30 – 18:00
2019-01-19 12:00 – 15:00
2019-01-23 16:30 – 18:00

International IT College of
Sweden

2018-11-29 17:00 – 19:00 Elof Lindälvs gata 13, 414 58
2019-01-15 17:00 – 19:00 Göteborg

JENSEN Gymnasium

2018-11-14 18:00 – 19:30 Stora Nygatan 23-25, Göteborg
2018-12-06 18:00 – 19:30
2019-01-23 18:00 – 19:30

Katrinelundsgymnasiet

2018-11-17 10:00 – 14:00 Skånegatan 14
2019-01-23 18:00 – 20:00

Vi har öppet hus 17 november 10–14 och 23 januari 18–20.
Varmt välkommen! Hur vet du att en skola passar just dig?
Att gå på öppet hus är ett av de bästa sätten att snabbt
bilda sig en uppfattning om hur en skola är! Då kan du passa
på att prata med elever och personal och gå runt i lokalern.
Du hittar oss på Skånegatan 14 nära hållplatsen Ullevi södra.

Kitas Gymnasium

2018-11-17 10:00 – 12:00 Stora Badhusgatan 16
2019-01-12 10:00 – 12:00

Program Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

Kitas Gymnasium

2018-11-17 12:00 – 14:00 Stora Badhusgatan 12
2019-01-12 12:00 – 14:00

Program Ekonomiprogrammet Affärsprogrammet

2018-12-01 10:00 – 12:00 Lilla kyrkogatan 2
2019-01-24 17:00 – 19:00

Program Frisörprogrammet

Kitas Gymnasium

2018-12-01 10:00 – 12:00 Magasinsgatan 3
2019-01-24 17:00 – 19:00

Program Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet

Klara teoretiska gymnasium
f.d. Mikael Elias Gymnasium

2018-10-23 17:00 – 19:00 Postgatan 5, 411 13 Göteborg
2018-11-21 17:00 – 19:00
2019-01-17 17:00 – 19:00

Vi finns ett stenkast från Gustav Adolfs torg och Brunnsparken. Träffa skolledning, 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.

Kitas Gymnasium

Krokslättsgymnasiet
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2018-10-20 11:00 – 14:00 Krokslättsgymnasiet,
2018-11-28 17:00 – 19:00 Krokslättsfabriker 50, Mölndal
2019-01-17 17:00 – 19:00

Plats

2018-10-17 17:00 – 18:30 Kunskapsgymnasiet Göteborg,
2018-11-22 17:30 – 19:00 Fabriksgatan 26 i Gårda
2019-01-14 17.00 – 18.30
2019-01-29 17:00 – 18:30

L M Engströms Gymnasium

2018-10-25 16:30 – 19:30 Vallgatan 11
2018-11-27 16:30 – 19:30

2019-01-16 16:30 – 18:30

LBS Kreativa gymnasiet i
Göteborg

Välkommen till Öppet hus på INIT! International IT College of
Sweden är en fristående gymnasieskola som drivs utan vinstintresse. Vi satsar på hög kvalitet i undervisningen och förbereder
eleverna för studier på universitet i Sverige och utomlands.
Du som elev och din framgång är viktig för oss på INIT!

Datum och tid

Kunskapsgymnasiet
Göteborg

We also recommend that you spend a regular school
day with us to see what it is like to study in English. If
you wish to set up a visit, you can contact Magnus Hall
at magnus.2.hall@educ.goteborg.se so that you can
agree on a time that suits you.
Ingelstadgymnasiet,
2018-10-13 10:00 – 14:00 Ingelstadgymnasiet
Naturbruksgymnasiet Kalmar 2018-10-13 10:00 – 14:00 Naturbruksgymnasiet Kalmar
och Gamlebygymnasiet
2018-10-20 10:00 – 14:00 Gamlebygymnasiet

Gymnasiedagarna 2018

Övrig information

Informationsmöte i matsalen kl 16:30,17:30 samt 18:30.
Lektioner kommer att vara igång under kvällen. Elever
kommer att guida runt under kvällen och lärare och
skolledare finns på plats för att svara på frågor.
Lärare och skolledare finns på plats. Elever guidar runt
i skolan. Informationsmöte kl 16:30 samt 17:30.

2018-10-20 12:00 – 14:00 Östra hamngatan 13 Göteborg
2018-11-28 18:00 – 20:00
2018-12-12 12:00 – 14:00

Kom och upplev vår kreativa skola, vi utbildar dig för att
lyckas i framtidens kreativa branscher!

LBS Kreativa gymnasiet i
Kungsbacka

2018-10-20 12:00 – 14:00 Nygatan 17 Kungsbacka
2018-11-28 18:00 – 20:00
2018-12-12 12:00 – 14:00

Kom och upplev vår kreativa skola, vi utbildar dig för att
lyckas i framtidens kreativa branscher! Upplev vår kreativa skola under en vanlig skoldag. I år prövar vi ett nytt
öppet hus-koncept som liknar ”elev för en dag” men utan
förbokning. Kom till skolan kl 12 så tar vi hand om dig och
visar runt.

Lerums gymnasium

2018-11-22 17:00 – 20:00 Lerums gymnasium,
Alingsåsvägen 9

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 torsdagen den 22 november. Våra elever, lärare och
skolledare tar emot er.

2019-01-24 17:00 – 19:00

Upplev vår kreativa skola under en vanlig skoldag. I år
prövar vi ett nytt öppet hus-koncept som liknar ”elev för
en dag” men utan förbokning. Kom till skolan kl 12 så tar
vi hand om dig och visar runt. Vi utbildar dig för att lyckas
i framtidens kreativa branscher!

Välkommen till öppet hus torsdagen den 24 januari på
Lerums gymnasium. Mellan klockan 17 och 19 träffar du
elever, lärare och personal. Ett öppet hus i ett mindre
format. Informationen hålls i byggnaden Granen.

Lindholmens tekniska
gymnasium

2018-11-10 11:00 – 15:00 Lindholmens tekniska
2019-01-17 16:30 – 19:00 gymnasium

Lärlingsgymnasiet

2018-11-22 16:00 – 19:00 Lärlingsgymnasiet Rödjans väg Se våra lokaler och träffa personal och elever. Skulle inte
2019-01-17 16:00 – 19:00 7 449 34 Nödinge
tiden passa så hör av er så kan vi boka ett annat tillfälle.

Magelungens gymnasium

2018-10-16 17:00 – 19:00 Ebbe Lieberathsgatan 18 C 412
2018-10-25 17:00 – 19:00 65 Stockholm
2018-12-03 17:00 – 19:00
2019-01-16 17:00 – 19:00

Mimers Hus Gymnasium

2018-11-17 10:00 – 14:00 Mimers Hus Gymnasium,
Trollhättevägen 4 i Kungälv.

MTG Motorbranschens
Tekniska Gymnasium

2018-11-17 10:00 – 14:00 Otto Elanders gata 4, 421 32
2019-01-23 18:00 – 20:00 Västra Frölunda

Munkagårdsgymnasiet

2018-10-20 10:00 – 14:00 Munkagårdsgymnasiet, Tvååker
2019-01-19 10:00-14:00

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

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

För dig med minsta lilla teknikintresse – praktiskt eller
teoretiskt – rekommenderas ett besök på Lindholmens
tekniska gymnasium. Välkommen att träffa våra elever och
vår personal, ställ frågor och se dig omkring.

Välkomna till Öppet hus hos oss på Magelungen Gymnasium Göteborg! Vi börjar med information kl. 17.00 i
biblioteket. Sedan en rundvandring i skolans lokaler samt
träffa personal.

Kom och träffa elever och lärare i skolans fina lokaler och se
vad vår skola har att erbjuda. Du kommer även att få möta
representanter från våra samarbetsföretag som kan svara
på frågor om arbetsmarknaden och de olika yrkesutgångarna vår skola erbjuder. Varmt välkommen!
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Öppet hus
Skola

Gymnasiedagarna 2018

Datum och tid

Plats

Munkeröds Utbildningscenter 2018-09-18 10:00 – 15:00 Mejselvägen 2, 444 32
Stenungsund

NTI Gymnasiet Johanneberg

2018-10-27 11:00 - 14:00 Origovägen 4
2018-11-29 17:00 - 19:00
2019-01-24 17:00 - 19:00

NTI Gymnasiet Kronhus

2018-10-24 17:00 - 19:00 Kronhusgatan 9
2018-11-29 17:00 - 19:00
2018-12-08 11:00 - 13:00
2019-01-24 17:00 - 19:00

NTI Mediegymnasiet

Nösnäsgymnasiet

2018-11-10 10:00 – 13:00 Nösnäsgymnasiet

2018-11-10 09:30 – 14:00 Olinsgymnasiet, Klostergatan
6–8, Skara

Orust GymnasieskolaBåtbyggeri/Finsnickeri

2018-10-25 13:00 – 19:00 Församlingsvägen 473 34
Henån

Partille Gymnasium

2018-10-25 18:00 – 20:00 Gamla Kronvägen 56, 433 33
2019-01-19 11:00 – 13:00 Partille

Peabskolan Göteborg

2018-10-24 17:00 – 19:00 Peabskolan J A Pripps gata 2,
2019-01-26 12:00 – 16:00 Västra Förlunda

Polhemsgymnasiet

Alla tisdagar har du möjlighet att besöka skolan och prata
med lärarna. Besöket förbokar du på e-post eller telefon:
info@floristutbildning.se – 0303- 690 40. Munkeröds
UtbildningsCenter Mejselvägen 2, 444 32 Stenungsund

Skola

Datum och tid

Plats

Välkommen på Öppet Hus på Nösnäsgymnasiet! Den 10
november mellan kl 10 – 13 är du som elev välkommen
att besöka oss. Passa på att se våra lokaler, träffa lärare
och prata med våra elever. 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. Kontakta skuggningsansvarig för det program
du önskar skugga. Mer information hittar du på vår hemsida
under ”Blivande elever”, ”besök skolan” och ”skugga”.

Vi ligger precis norr om busstationen i Henån, välkommen
på besök!

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 bygg- och 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 Elisabeth Haugseth, så kan ni boka in en tid som
passar. elisabeth.haugseth@peab.se

Välkommen till öppet hus på Polhemsgymnasiet! Kom
och träffa våra elever och vår personal. Ställ frågor, se
dig omkring och hör oss berätta om livet på Polhem.

Du kommer att få träffa lärarna i de olika yrkesprogrammen
och våra elever som berättar och visar hur en skoldag kan
se ut! Självklart får du testa olika aktiviteter inom måleri,
bygg, stylist, vård, låsteknik, svets, el, fordon och VVS. Det
kommer bli en mysig eftermiddag med fika, presentation och
praktiskt ”pröva på” inom våra program. Passa på att ställa
frågor och få mer information om hur det är att plugga hos
oss! Ta gärna med dig en vän och din målsman. Vi ses!

Praktiska Gymnasiet
Kungsbacka

2018-11-13 17:00 – 18:30 Praktiska Gymnasiet
2019-01-22 17:00 – 18:30 Kungsbacka

Välkommen på Öppet hus! Öppet Hus är 13 nov kl 17–18:30
och den 22/1 samma tid

Realgymnasiet i Göteborg

2018-10-15 18:00 – 20:00 Realgymnasiet Göteborg
2018-12-08 12:00 – 14:00
2019-01-12 12:00 – 14:00

Öppet hus! Hjärtligt välkomna att besöka vår skola under
öppet hus, här kommer ni få mer information om vad vi
kan erbjuda just till er! Ni kommer att visas runt i våra fina
lokaler. Personal och elever kommer finnas på plats för att
berätta mer om skolan samt svara på era frågor! Välkomna!
Kom och prova på en dag hos oss. Här kommer ni att hänga
med eleverna ut på deras skoldag och se hur det är att läsa
på Realgymnasiet.

Riksgymnasiet för döva och
hörselskadade

2018-11-27 – 2018-11-29 Riksgymnasiet för döva och
2018-12-04 – 2018-12-06 hörselskadade, Örebro

Riksgymnasiet i Örebro är Sveriges enda riksgymnasium
för döva och hörselskadade. Hos oss går även elever med
grav generell språkstörning och kombinerad syn- och
hörselnedsättning. Vill du veta mer om Riksgymnasiet i
Örebro? Då är du välkommen till höstens programbesök
där du, under tre dagar, får delta i undervisningen på ett
av våra gymnasieprogram. Mer information om våra
besöksdagar och länk till anmälan hittar du på
www.orebro.se/riksgymnasiet. Välkommen!

Riksgymnasiet för
Rörelsehindrade i Göteborg

2018-11-09 09:00 – 16:00 Riksgymnasiet Göteborg,
Grepgatan 9, 424 65 Angered

Är du nyfiken på vår verksamhet? Man kan närsomhelst på
året besöka vår verksamhet för att få veta mer om hur det
är att studera på Riksgymnasiet, vad vi erbjuder för habiliteringsinsatser eller hur det är att bo på vårt elevhem. Beroende av vilka delar av skolans verksamhet du är intresserad av
så syr vi ihop en besöksdag som passar dig! Varje år i början
av november håller dessutom Riksgymnasiet Göteborg en
öppet hus dag då man har möjlighet att besöka verksamhetens 3 delar, skola, habilitering och elevhem kombinerat med
presentationer kring verksamheterna. För mer information
kring datum och tider för öppet hus eller om du vill besöka
vår verksamhet, kontakta: AnnChristin Haag Samordnare
annchristin.haag@educ.goteborg.se Telefon: 031-367 15 22
Mobil: 0706-187128

Rudbecksgymnasiet

Kontakta skolan för mer information.

Rytmus

2018-10-24 18:00 – 21:00 Postgatan 5 Göteborg
2019-01-19 11:00 – 14:00

Drömmer du om ett liv i rampljuset? Eller vill du helt
enkelt gå en högskoleförberedande gymnasieutbildning
med ditt musikintresse i fokus? Då är Rytmus skolan för
dig, välkommen in på ett garanterat svängigt öppet hus!

Schillerska Gymnasiet

2018-11-24 10:00 – 14:00 Schillerska gymnasiet,
2018-11-27 17:00 – 19:30 Vasagatan 19

Välkommen till Schillerska – där engagemang, nytänkande
och bildning står i centrum. Här finns högskoleförberedande
program, engagerade lärare och en aktiv elevkår. Kom och
se vår skola, träffa lärare och elever och ställ alla dina frågor.

Sigrid Rudebecks gymnasium 2018-11-29 17:30 – 20:00 Sigrid Rudebecks gymnasium,
Bellmansgatan 6-8, 411 28
Göteborg
2019-01-22 17:30 – 20:00
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Övrig information

2018-11-17 11:00 – 14:00 Gröna gatan 28 i hjärtat av
2019-01-17 17:00 – 19:00 Majorna

2018-11-07 08:30 – 15:00
2019-01-21 08:30 – 15:00

2018-10-17 17:30 – 19:00
2018-12-05 17:30 – 19:00
2019-01-23 17:30 – 19:00
2018-11-10 11:00 – 15:00 Diagonalen 4, Campus
2019-01-17 16:30 – 19:30 Lindholmen , Göteborg

Gymnasiedagarna 2018

Praktiska Gymnasiet
Göteborg

2018-10-24 17:00 - 19:00 Södra hamngatan 19–21
2018-11-29 17:00 - 19:00
2018-12-08 11:00 - 13:00
2019-01-24 17:00 - 19:00

Olinsgymnasiet

Plusgymnasiet

Övrig information

Öppet hus

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

Välkomna till vår informationskväll! På vår hemsida kommer
det att från v 47 finnas ett detaljerat program.
Välkomna till vår informationskväll! På vår hemsida kommer
det att från v 3 finnas ett detaljerat program.
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Öppet hus
Skola
Sigtunaskolan Humanistiska
Läroverket

Gymnasiedagarna 2018

Datum och tid

Plats

2018-11-28 00:00 – 00:00 SSHL Mannfred Björquist allé
2019-01-26 10:00 – 14:00 8 193 28 Sigtuna Sweden 082019-02-01 00:00 – 00:00 59257100

Övrig information
Bo med dina klasskamrater Kom och provbo några dagar
på SSHL. Då får du möjlighet att vara med på lektioner,
delta i fritidsaktiviteter och uppleva hur livet kan vara på
en internatskola. Välj någon av våra speciella provboendehelger , besök oss på öppet hus, eller boka in någon annan
tid under terminerna när det passar. Våra planerade datum
för öppet hus och provboende kan du hitta på www.sshl.
se Du kommer att upptäcka att det är något speciellt med
att gå på SSHL. Vår personal är otroligt engagerad vare
sig det gäller att få alla elever att känna delaktighet på
lektionerna, att få alla elever att känna sig som hemma på
sitt elevhem eller att få hjälp med sin universitetsansökan.
Här kan du få undervisning på svenska eller engelska på SA,
EK, NA eller IB. SSHL är en mångkulturell mötesplats där du
får möjlighet att umgås med människor från olika delar av
världen. Vänner för livet Människor som kan bli dina vänner
för livet genom de speciella relationer som skapas när man
bor tillsammans. Kontakta oss gärna för att boka besök på
skolan via Epost: info@sshl.se

Sjölins Gymnasium

2018-10-18 17:00 – 19:00 Erik Dahlbergsgatan 1,
2018-11-29 17:00 – 19:00 Göteborg
2019-01-24 17:00 – 19:00

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.

Skanskagymnasiet

2018-10-20 09:30 – 14:00 Trädgårdsgatan 26, Växjö
2019-01-19 10:00 – 14:00

Välkommen till Skanskagymnasiet på öppet hus! Den 20 oktober mellan klockan 09.30-14 och 19 januari mellan klockan
10-14 är du varmt välkommen till oss för att se dig om på
vår fina skola, träffa våra lärare och våra elever och så klart
få mer information om våra utbildningar och hur det är att
vara elev hos oss! Hoppas vi ses!

SKF Tekniska Gymnasium

2018-11-17 10:00 – 14:00 Byfogdegatan 4
2019-01-24 17:00 – 19:00

Strömma Naturbrukscentrum 2018-10-26 09:30 – 12.30 Strömma Naturbrukscentrum
2018-11-17 09:30 – 12.30 i Sätila
2018-12-05 18:00 – 20:30
2019-01-18 09:30 – 12:30

Sveriges Ridgymnasium

2018-10-17 18:00 – 20:00 Höglanda Gårdsväg 2 i
2019-01-23 18:00 – 20:00 Kungsbacka

2018-11-17 10:00 – 14:00 Höglanda Gårdsväg 2 i
Kungsbacka
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Kom och träffa oss och se våra lokaler och vår utrustning
när vi arrangerar Öppet hus. Du får en chans att prata med
både våra elever och lärare som svarar på dina frågor. Vi
kommer bland annat att presentera hur vi arbetar och hur
utbildningens innehåll ser ut.
Vi hälsar dig varmt välkommen till våra Öppet hus i höst och
vinter. Vi inleder med att presentera Strömma och de utbildningar som vi har. Elever och personal kommer att finnas
med för att berätta lite och svara på frågor. Därefter går vi
på en rundvandring i mindre grupper där ni får se alla skolans
delar- t.ex. skolhus, internat, djurstallar, ridhus, verkstad, maskinhallar mm. Här ges också möjligheter att träffa och prata
med lärare och elever i ute i verksamheten. Ni bjuds på fika
vid ankomst och lunch när vi är klara med rundvandringen.
Vänligen uppge specialkost vid anmälan. Välkomna!
Vi börjar med fika och sedan får ni information om vår
utbildning samt ha möjlighet att ställa frågor till personal
och elever. Vi kommer även att gå en rundvandring på
anläggningen där ni får se både hästverksamheten samt
skollokaler. De som är i behov av boende har även chansen
att titta på dessa. Varmt Välkomna!

Öppet hus
Skola
Sveriges Ridgymnasium

Gymnasiedagarna 2018

Datum och tid

Plats

2018-10-20 10:00 – 14:00 Kvarnagårdens Ridcenter i
Varberg

2018-11-22 18:00 – 20:00 Kvarnagårdens Ridcenter i
2019-01-17 18:00 – 20:00 Varberg

Thoren Innovation School

2018-10-20 13:00 – 15:00 Åvägen 17 A, 412 51 Göteborg
2018-11-22 17:00 – 19:00
2018-12-11 17:00 – 19:00
2019-01-19 13:00 – 15:00
2019-01-31 17:00 – 19:00

Övrig information
Du kommer gå rundvandring för att se vår hästanläggning samt alla skollokaler. Det kommer att vara flera olika
aktiviteter under dagen, både när det gäller hästrelaterade
aktiviteter och våra olika profiler. Det blir information och
tid för frågor både till personal samt elever. Ni som är
intresserade av boende har möjlighet att få se dessa under
dagen. Vi bjuder på fika! Varmt Välkomna!
Vi börjar med fika och sedan får ni information om vår
utbildning samt ha möjlighet att ställa frågor till personal
och elever. Vi kommer även att gå en rundvandring på
anläggningen där ni får se både hästverksamheten samt
skollokaler. De som är i behov av boende har även chansen
att titta på dessa. Varmt Välkomna!
Välkomna till Thoren Innovation Schools Öppet Hus! Här får
ni möjligheten att träffa lärare, elever och uppleva hur det
är att studera på vår härliga skola.

Utsikten Scandinavian School 2018-11-18 10:00 – 14:00 Utsikten – Dals-Eds
Gymnasieskola

Vi presenterar våra program och våra elever guidar dig på
skolan. Vi bjuder på fika och lunch och du får möjlighet att
testa på en del spännande aktiviteter som erbjuds inom
våra utbildningar. Program: HT – Hotell och turismprogrammet NB – Naturbruksprogrammet SA – Samhällsvetenskapsprogrammet

Vadsbogymnasiet
Marinteknikprogrammet

2018-11-10 11:00 – 14:00 Vadsbogymnasiet, Mariestad

Dags för ditt gymnasieval? Vi hälsar dig och vårdnadshavare välkomna till oss lördag 10/11 mellan kl. 11–14. Alla
våra program finns på plats. Ta chansen att gå på deras
informationspass samt träffa lärare och elever. Alla program
håller tre informationspass. De är kl. 11:15, 12:15 och 13:15.
Även instruktörer för våra tre idrotter, Fotboll, Innebandy
och Ishockey, finns på plats.

Västra Götalandsregionens
naturbruksskolor

2018-10-13 11:00 – 14:00 Naturbruksskolan Uddetorp,
532 96 Skara
2018-10-20 10:00 – 14:00 Naturbruksskolan Svenljunga,
Spinnaregatan 7E, 512 53
Svenljunga

På öppet hus visar vi dig runt på våra skolor och berättar
allt om hur det är att läsa naturbruksprogrammet. Följ med
på en rundvandring, träffa elever och personal, besök våra
internat eller varför inte provköra någon av våra toppmoderna simulatorer? Välkommen att besöka oss tillsammans
med nära och kära, vi bjuder på enklare lunch!

Västsvenska gymnasiet

Kontakta skolan för ett besök.

Yrkesgymnasiet

2018-10-20 11:00 – 13:00
2018-11-21 17:00 – 19:00
2018-12-12 17:00 – 19:00
2019-01-19 11:00 – 13:00
2019-01-30 17:00 – 19:00

Öckerö seglande
gymnasieskola

2018-11-24 11:00 – 14:00 Björnhuvudsvägen 45
2019-01-19 11:00 – 14:00

Välkomna till Öppet Hus på Yrkesgymnasiet i Göteborg.
Se våra lokaler, träffa elever och lärare och få information
om vår skola och våra lärlingsutbildningar. Självklart
bjuder vi på fika!

Du kommer gå rundvandring för att se vår hästanläggning samt alla skollokaler. Det kommer att vara flera olika
aktiviteter under dagen, både när det gäller hästrelaterade
aktiviteter och våra olika profiler. Det blir information och
tid för frågor både till personal samt elever. Ni som är
intresserade av boende har möjlighet att få se dessa under
dagen. Vi bjuder på fika! Varmt Välkomna!

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

41

