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Bruksgymnasiet
- vi lyckas tillsammans

Vårt mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas med
dina studier, utveckla dig själv och förbereda dig för framtiden. I vår
trygga, trivsamma och kreativa studiemiljö får du vänner för livet.
Skolan är modern, ljus och luftig, utformad med inspiration från
Gimos järnbruk och ligger i en fantastisk miljö, nära till både natur
och samhälle.
Vi satsar på samarbete med näringsliv och högskola, vilket ger dig
en modern utbildning med hög kvalitet. På alla nationella program
kan du bredda och fördjupa din utbildning utifrån dina intressen, t.ex.
inom idrott, musik och juridik.
Vi erbjuder ett stort urval av program men även kurser som ger dig
möjlighet att maximera dina meritpoäng, vilket ger dig en fördel om
du vill läsa vidare på universitet och högskola.
Hos oss får du tillgång till spännande och utvecklande praktikplatser och ett arbetsplatsförlagt lärande där du skapar kontakter för
framtiden.

Vi har utbildning
med hög kvalitet
Våra kompetenta och engagerade lärare arbetar tillsammans för att
din gymnasietid ska bli så bra som möjligt. Hos oss undervisar lärare
med forskningsbakgrund, läromedelsförfattare och provkonstruktör
till nationella prov i matematik och vi har fyra förstelärare.
Tillsammans med vårt starka elevhälsoteam ser vi till att du utvecklas
och når dina mål – varje dag!
Att skolan har tillgång till och använder moderna verktyg och
digitala resurser är en självklarhet. Hos oss får alla elever tillgång till
en bärbar dator under studietiden med ständig tillgång till skolans
trådlösa nätverk. Viktig information som rör skolan och skolarbetet
finns alltid tillgänglig via vår lärplattform.
För oss är digital kompetens både ett sätt att förbereda dig för
samhällets utmaningar och ett sätt att utveckla lärandet.

ElEl och
Energi
och Energi
El- och energiprogrammet är en
yrkesförberedande utbildning som
passar dig som är intresserad av
teknik.

El- och Energiprogrammet - EE

El- och energiprogrammet (EE) är en yrkesförberedande utbildning med möjlighet att läsa högskoleförberedande kurser under årskurs två och tre.
Utbildningen passar dig som är tekniskt intresserad
och vill jobba praktiskt. På Bruksgymnasiet erbjuder
vi inriktningarna automation, dator- och kommunikationsteknik och elteknik. Vi är en ETG-certifierad
skola där inriktningen elteknik ger dig ett yrkesbevis
som elektriker direkt efter avslutade gymnasiestudier.
Som elektriker kan du arbeta med installation,
underhåll och service av elektrisk utrustning.
Utbildningen ger dig en grund som gör att du kan
arbeta i princip i hela världen.
Det första året har fokus på både teori och praktiska
laborationer inom el. I åk 2 och 3 får alla elever göra
praktik (apl) 8 veckor varje läsår. Apl är förlagd på elfirmor inom kommunen och i Uppsala. Skolan har ett väl
fungerande samarbete med många olika företag, vilket gör att vi kan erbjuda bra apl-platser till alla elever.
På senare år har elektrikeryrket breddats och omfattar
idag även installation av datanät, kabel-TV, larmutrustning, solcellsinstallationer och annan ny teknik. Tillsammans med näringslivet får du möjlighet att arbeta
med verklighetsnära projekt.
Hos oss får du en modern utbildning under handledning av skickliga och engagerade lärare.

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande. Utbildningen ger en
bred behörighet för att läsa vidare.

Du får även kunskaper som gör det möjligt att starta eget
företag och börja arbeta direkt efter gymnasiet. Inom
programmet har du goda möjligheter att maximera
antalet meritpoäng. I årskurs tre får du möjlighet att
välja om du vill fördjupa dig inom marknadsföring eller
redovisning.
Under din tid på skolan kommer du att få starta och
driva ett s.k. UF-företag under ett läsår, vilket är ett sätt att
omsätta dina ekonomikunskaper i praktiken. Du kommer att sälja, köpa in, ställa ut på mässa och göra allt
annat som sker i ett företag.
Hos oss får du en trygg och trivsam studiemiljö i
fräscha lokaler. Här bryr vi oss om varandra och har roligt
tillsammans! Vi har en kreativ och kunskapsinriktad
utbildning där undervisning ofta sker i små undervisningsgrupper.
Kunniga och engagerade lärare hjälper dig att nå dina
mål. En ekonomilärare är dessutom egen företagare
och läroboksförfattare. Studiebesök, fältstudier, UFföretagande och inspirationsveckor är naturliga inslag i
utbildningen. Hos oss lär du för verkligheten.

Ekonomiprogrammet - EK

Ekonomiprogrammet (EK) ger dig många valmöjligheter. Det passar dig som funderar på att bli t.ex. ekonom,
personalchef, lärare, marknadsförare, banktjänsteman, jurist eller egen företagare. Du läser kurser som
hjälper dig att förstå hur ett företag är uppbyggt – allt från
små enmansföretag till stora företag som H&M och
Sandvik.

Estetiska
Estetiska
Vill du studera vidare på högskola
och har ett starkt estetiskt intresse
som du vill utveckla?

Estetiska programmet - ES

Estetiska programmet (ES) är ett högskoleförberedande program med stor variation där du får utveckla din
kreativitet och skapa utifrån dig själv, både självständigt
och tillsammans med andra. ES ger dig många valmöjligheter efter gymnasiet inom både de samhällsvetenskapliga och konstnärliga områdena. Elever som läst ES
studerar senare vidare inom bl.a. grafisk formgivning,
media, lärarutbildning, psykologi, musik och film.
Hos oss förbereder du dig extra mycket för högskolan
genom t.ex. kurser i psykologi och samhällsvetenskap,
vilket ger dig en bred kunskapsbas att stå på. Genom
valbara kurser på skolan kan du välja att antingen specialisera dig inom det estetiska området eller läsa meritpoängsbaserade kurser i t.ex. engelska, matematik
och moderna språk.
På Bruksgymnasiet erbjuder vi inriktningarna:
•

Bild och form

•

Musik

•

Teater

Oavsett vilken inriktning du väljer så får du möjlighet att
delta i föreställningar där konst, musik och teater ingår.
Det täta samarbetet över inriktningarna är utmärkande
för ES på Bruksgymnasiet. Hos oss får du en modern utbildning i en utvecklande miljö där vi blandar praktiska
och teoretiska arbetssätt.

Är du intresserad av elektronik och
fordonsteknik är det här ett program för dig!
På Bruksgymnasiet erbjuder vi Fordons- och transportprogrammet (FT) med inriktning mot personbil. Hos
oss får du en kvalificerad utbildning som svarar väl mot
företagens önskemål och behov. Du får lära dig felsökning, reparation, service och underhåll på personbilar.
Utbildningen är varierad och växlar mellan teori och
praktik.
Som personbilstekniker arbetar du med allt från högteknologisk kalibrering till handfast skruvande på lätta
fordon. I takt med att bilutvecklingen tar enorma kliv
framåt förändras även yrket. Idag är kunskap inom
mekanik, elektronik och IT ett måste för den som vill
arbeta med personbilsteknik. Arbetsmarknaden inom
motorbranschen är glödhet, det finns ett stort behov
av utbildade personbilstekniker.
I vår välutrustade verkstad möter du lärare med lång
erfarenhet som hjälper dig att utveckla den kompetens
som krävs för att arbeta i en modern verkstad. Skolan
har ett nära samarbete med många verkstäder i både
Östhammars kommun och våra grannkommuner. Under åk 2 och 3 har alla elever totalt 16 veckor praktik
(apl).
Här får du en kvalificerad utbildning inom personbil
som ger dig stor chans till arbete direkt efter gymnasiet.

Fordons- och transport programmet - FT

Fordon
Fordon

Handel
Handel
Programmet passar dig som vill
arbeta med människor och som är
intresserad av handel och
företagande.

Handel- och administration - HA

På Handel- och administrationsprogrammet (HA) får du
utveckla dina kunskaper i handel, administration, ekonomi och företagande.
På HA varierar vi teori med praktik t.ex. genom att göra
marknadsundersökningar, arbeta med digital marknadsföring samt praktisk varuexponering. Varje år arrangerar HA-elever även en uppskattad modevisning
på skolan som inkluderar allt från att förbereda kläder
till att anlita modeller.
Hos oss sker utbildningen på HA i nära samarbete med
näringslivet vilket förbereder dig för att börja arbeta
direkt efter gymnasiet eller starta eget företag. Därför
får du under din utbildning hela 17 veckors praktik (apl)
där du får den yrkeserfarenhet du behöver.
HA på Bruksgymnasiet har mycket gott rykte i branschen och många av våra elever får anställning där de
praktiserat efter gymnasiet, exempelvis på MQ, Stadium, Kicks och Åhléns.
Alla elever får i åk 3 driva ett eget företag under ett
läsår, där du praktiskt får göra det vi lärt oss i åk 1 och
2. Det i kombination med att du kan läsa både företagsekonomi 1 och 2 ger dig, som vill starta eget företag
eller bli butikschef, en bra grund att stå på.
Exempel på möjliga yrken för dig som väljer HA är butikssäljare, ekonomiassistent, butikschef inköpsassistent, markandsförare, företagssäljare och givetvis egen
företagare.

Introduktion
Introduktion
För dig som saknar behörighet till
gymnasiet.

Här är utbildningen individanpassad. Undervisningen
bedrivs i små elevgrupper med kunnig och engagerad
personal som hjälper dig att nå dina mål.

Det här är våra introduktionsprogram:
•

Programinriktat val

•

Individuellt alternativ

•

Yrkesintroduktion

•

Språkintroduktion

Här finns goda möjligheter!
På IM finns möjlighet att läsa de ämnen du saknar betyg i – vi erbjuder de flesta grundskoleämnen. Det kan
också finnas möjlighet att läsa nationella gymnasiekurser. I vissa fall kan även praktik erbjudas.
För att börja ett IM-program på Bruksgymnasiet ska du
göra en intresseanmälan, antingen via din studie- och
yrkesvägledare eller genom att ta kontakt direkt med
oss.

Introduktionsprogrammet - IM

Om du inte kommer in på gymnasiet på grund av att
du inte har nått behörighet kan du läsa på ett introduktionsprogram (IM).

Idrott
Idrott
Är du extra sportintresserad erbjuder vi kurserna
Idrott och hälsa specialisering 1 och 2 samt Träningslära
1 på samtliga program.

Idrottsspecialisering

Det innebär att du får möjlighet att träna
på skoltid med välutbildade
instruktörer. Vi erbjuder:
•

Fotboll

•

Innebandy

•

Ishockey

•

Individuella idrotter

Kurserna bygger på att du redan idag är aktiv inom någon idrott. Skolan strävar efter att ha ett nära samarbete med din förening för att kunna erbjuda en utbildning
och ett träningsupplägg som är anpassad till just dina behov. Hos oss tränar du på
förmiddagarna för att kunna återhämta dig på bästa sätt till eventuell kvällsträning
med din klubb.
Varje vecka har du två träningspass som ger dig möjlighet till positiv utveckling
oavsett vilken idrott du utövar. Vissa pass är idrottsspecifika och andra syftar till att
utveckla såväl styrka, snabbhet och kondition som rörlighet, balans och mentala
aspekter.
Hos oss finns det du behöver för att utöva din idrott alldeles runt hörnet. Vi har
tillgång till en nyrenoverad simhall, gym, ishall, inomhushall, konstgräsplan, löparspår och skidspår med konstsnö. Du söker till idrottspecialiseringen samtidigt som
du gör ditt gymnasieval.

Naturvetens
Naturvetenskap
På Naturvetenskapsprogrammet (NA) kommer du att få
en modern och aktuell utbildning. Skolans härliga läge
med närhet till naturen utnyttjar vi för fältarbete i skog
och sjö. Vi genomför även studiebesök inom medicin,
naturvetenskaplig forskning och industri. Här hos oss
får du laborera i våra välutrustade salar och träna dig i
att skriva rapporter, vilket kommer att göra dig väl förberedd inför högre studier. Vi erbjuder specialiseringskurser i matematik, biologi, kemi och fysik.
På NA utvecklar du din förmåga till analytiskt tänkande,
logiska resonemang och problemlösning. Våra engagerade och välutbildade lärare hjälper dig att nå dina mål.
NA är ett högskoleförberedande program. Programmet ger dig en mycket bred behörighet vilket innebär att du exempelvis kan läsa vidare till civilingenjör,
läkare, kemist, veterinär eller farmaceut. Utbildningen är
varierad och bygger på samspel mellan teori och praktik.
Bruksgymnasiet erbjuder inriktningar naturvetenskap
samt naturvetenskap och samhälle. Naturvetenskapsinriktningen fokuserar på kunskaper inom kemi, biologi, fysik och matematik. Du som väljer inriktningen
naturvetenskap och samhälle kommer, förutom att
läsa naturvetenskapliga kurser, även att få fördjupa dig
i samhällsfrågor tillsammans med Samhällsvetenskapsprogrammet.

Naturvetenskapsprogrammet - NA

Programmet passar dig som gillar
att lösa problem, experimentera,
har känsla för matematik och vill
lära dig mer om livets mysterier.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet - RL

Restaurang
Restaurang
Restaurang- och livsmedelsprogrammet passar dig som är kreativ, vill
arbeta med service och tycker om
människor.
På Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) erbjuder
vi två olika programfördjupningar: kock och servitör/servitris. Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta
som restaurang- eller storkökskock, servitör, bartender,
konferensmedarbetare eller inom turistnäringen, både
i Sverige och utomlands. Studiebesök på restauranger
och hos olika producenter är viktiga inslag i utbildningen.
Både lärare och elever besöker fortlöpande mässor,
seminarier och utställningar för att hålla sig uppdaterade inom branschens utveckling. Ett viktigt inslag i
utbildningen är praktik (apl). Under 16 veckor får du i åk 2
och 3 praktisera på ett restaurangföretag.
Som elev på Bruksgymnasiets RL-program är du eftertraktad vid flera av Sveriges främsta verksamheter. Praktikplatser som vi erbjuder är bland annat på Svenssongruppen och Plockgruppen m.fl. Det finns även möjlighet till
utlandspraktik.
Vi driver dessutom egen restaurang på skolan, Restaurang
Knuten, för att du ska bli så väl förberedd för yrkeslivet
som möjligt. Vår undervisning bedrivs i fräscha och välutrustade lokaler som är mycket väl anpassade till den nya
tidens krav på restaurangbranschen.
Hos oss får du engagerade lärare som har lång erfarenhet
av arbete i branschen vid några av Sveriges bästa restauranger. Elever från oss har med framgång deltagit i SM för
köks- och serveringselever. Är det du nästa gång?

Samhällsvete
Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är högskoleförberedande. Utbildningen ger en bred behörighet för
att läsa vidare och du får goda möjligheter att maximera antalet meritpoäng. Oavsett vilken inriktning du
väljer får du många valmöjligheter. Det passar dig som
funderar på att bli t.ex. polis, jurist, psykolog, journalist
eller lärare.

Inriktning Samhällsvetenskap

Du läser kurser som hjälper dig förstå världen du lever i – från Östhammars kommun till FN. Inriktningen
erbjuder många intressanta fördjupningar inom t.ex.
kriminologi, samhällskunskap, historia och kulturmöten. Vi tar våra ämnen som utgångspunkt för att försöka förstå det som händer i omvärlden.

Inriktning Beteendevetenskap

Du läser kurser som hjälper dig förstå människors
utveckling och samspel i olika sammanhang, både
som individ och i grupp. Du får fördjupa dig i t.ex.
psykologi, sociologi och kulturmöten. Inriktningen går
även att läsa med idrottsprofil.
Hos oss får du en trygg och trivsam studiemiljö. Här
bryr vi oss om varandra och har roligt tillsammans! Vi
har en kreativ och kunskapsinriktad utbildning där undervisning ofta sker i små undervisningsgrupper. Kunniga och engagerade lärare hjälper dig att nå dina mål.
Hos oss lär du för framtiden. Studiebesök, fältstudier
och inspirationsveckor med praktik är naturliga inslag
i utbildningen. Du får delta i aktuella projekt och möta
intressanta föreläsare och gäster. Vi tar världen till oss
och oss ut i världen genom en studieresa till Rom i årskurs 3.

Samhällsvetenskapsprogrammet - SA

Ett program med fokus på samspel
mellan individ och samhälle,
framtid och omvärld.

Vård
Vård och och
OmsorgOms
Vård och omsorgsprogrammet - VO

Vill du arbeta med människor och
göra skillnad? Arbeta direkt efter
gymnasiet eller studera vidare?
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) riktar sig till dig
som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet eller som vill
läsa vidare på högskola eller universitet. Efter VO kan du
börja arbeta direkt som undersköterska, boendestödjare, skötare eller personlig assistent. Du kan även välja att
läsa vidare till sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut,
fysioterapeut, lärare, brandman, polis med mera.
Bruksgymnasiet har samverkan med ambulanssjukvården och är en del av Vård- och omsorgscollege.
Detta innebär att vi har bra samarbete med räddningstjänst och arbetsgivare. Som elev hos oss erbjuds du
sommarjobb hos vård och omsorg i Östhammars kommun med avtalsenlig lön, fast heltidsjobb efter examen
samt hjälp till körkort.
Utbildningen ger dig kunskaper i akutsjukvård, omvårdnad, omsorg och psykiatri. Den teoretiska undervisningen varvas med praktiska moment och
studiebesök. Du får genomföra minst 15 veckors
arbetsplatsförlagt lärande (apl) inom olika verksamheter, tex som undersköterska på Akademiska.
Vård- och omsorgsprogrammet förbereder dig att möta
människor i olika situationer och är samtidigt personligt
utvecklande.

Vi har omvärldsperspektiv
Ungdomar gillar att resa och är intresserade av
världen!
Hos oss får du en möjlighet att resa till olika länder som en del
av din utbildning. På senare år har vi bl.a. besökt England, Skottland, Italien, USA, Ryssland och Sydafrika som ett led i vår internationalisering. Som elev erbjuds du att söka till något av de många
utbytes- och samarbetsprojekt vi har tillsammans med arbetsplatser och skolor i andra länder. Genom att delta i ett internationellt projekt får du många nya erfarenheter. Ökad kunskap om andra länder, möjlighet att utveckla dina språkkunskaper och nya
perspektiv på vardagen här hemma i Sverige är exempel på det du
vinner på att delta!
Vissa studieresor är öppna för alla elever på Bruksgymnasiet medan
andra riktar sig till vissa program. Flera resor har kommit till genom
elevernas engagemang och idéer. På vår hemsida kan du läsa mer om
studieresor som vi har till olika länder i världen.
På Bruksgymnasiet är internationella frågor en naturlig del av undervisningen. Vi har ett internationellt perspektiv genom omvärldsorienterade kurser, gästföreläsare och studiebesök.

Medfinansierat av
EU-programmet
Erasmus+

Vi finns till för dig
För oss är det viktigt att du har balans i livet, mår bra
och blir sedd.
Vi vet att din psykiska hälsa är lika viktigt som den fysiska för att du ska
fungera på bästa sätt. Utifrån dina behov och förutsättningar ser vi till
att du får stöd i din personliga utveckling under hela gymnasietiden.
Som elev har du en egen mentor som följer dig och dina studier. På
skolan finns även elevcoacher och elevassistenter samt ett engagerat
elevhälsoteam.
Elevhälsoteamet (EHT) består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare, resurslärare och studie- och yrkesvägledare. Vi har
även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Hos oss kan du få stöd
med allt från matematik, läs- och skrivutveckling, studieteknik, studievägledning och motiverande samtal till medicinska frågor. Vi arbetar
med handledning både individuellt och i mindre grupp och tillsammans med dina lärare i klassen.

Vi vill göra skillnad
På Bruksgymnasiet jobbar vi aktivt för att elever och
personal ska må bra genom att skapa tillfällen till att
mötas och kommunicera.
Vi vill ta vara på din kreativitet, drivkraft och nyfikenhet så att du kan
vara med och påverka din egen utbildning.
Bruksgymnasiet har ett stort och välutrustat skolbibliotek med många
arbetsplatser och datorer där eleverna kan arbeta både enskilt och
i grupp. Här finns ett stort utbud av fakta- och skönlitterära böcker,
databaser, dagstidningar, faktatidningar och spel. En bibliotekarie finns
på plats som hjälper elever och personal med boktips, informationssökning och det mesta som har med skolarbetet att göra. Biblioteket
har även tillgång till inläst material.
Vi erbjuder studiestöd i form av t.ex. läxhjälp och studieteknik. På temadagar bjuder vi in intressanta gäster och föreläsare som delar med
sig av sina upplevelser och erfarenheter. Skolan arbetar även aktivt
med lärande för hållbar utveckling och de globala målen.

Vi är företagsamma
Vi ser en utmaning i att förbereda dig för en framtid
som ingen vet hur den kommer att se ut. Vi omsätter
kunskap i handling.
Att vara entreprenöriell eller företagsam handlar om att
inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende
utvecklas; att tänka nytt och kreativt, se möjligheter och
problem. Egenskaper som är till nytta oavsett om du väljer att
vidare, bli egenföretagare eller anställd.

din
ska
lösa
läsa

För oss är entreprenöriellt lärande inte bara ett pedagogiskt
förhållningssätt i klassrummet utan en grund som ska genomsyra hela
skolverksamheten. Flera av våra program arbetar med verklighetsnära
projekt i samarbete med näringslivet.
Vi samarbetar även sedan många år med Ung Företagsamhet (UF) och
erbjuder dig en möjlighet att driva eget företag i utbildningssyfte som
en del av gymnasiestudierna.

Vi lyckas tillsammans

Tillsammans förbereder
vi dig för framtiden!

Besöksadress:
Bruksgymnasiet
Gymnasievägen 1
Telefon: 0173- 866 00
E-post: bruksgymnasiet@edu.osthammar.se
Webb: www.bruksgymnasiet.se
Facebook: www.facebook.com/Bruksgymnasiet
Instagram: @bruksgymnasiet

