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1. Lärande på riktigt
Vi vet att nyfikenhet och kreativitet är bästa vägen 
till lärande. Därför har du nyfikenhet på schemat 
och lärarledd undervisning hela dagen. Vi bygger din 
undervisning på vetenskaplig grund och vi utvecklar  
oss ständigt. 

Du lär på riktigt i ett meningsfullt sammanhang med 
kunniga lärare som vet vad du behöver. Du utvecklar 
dina förmågor i en skola särskilt designad för ditt 
program och du samarbetar med andra som delar  
dina intressen.

Du testar dina idéer i verkliga projekt med din framtida 
bransch som uppdragsgivare. Det ger dig också 
kontakter och nätverk för framtida jobb.

2. Det kommer aldrig att gå så 
långsamt som nu

Vi gör dig redo för en värld i ständig förändring. Hos 
oss får du hållbara kunskaper och förmågor, så att  
du är rustad för en framtid vi inte ens kan föreställa  
oss idag. 

3. Vi är lika men unika
Vi är samma organisation men våra gymnasieskolor 
har alla en egen identitet och unika inriktningar för dig 
att välja mellan.  

Tillsammans erbjuder vi alla program (utom naturbruk). 
Vi har program för dig som vill jobba direkt efter 
gymnasiet, för dig som vill läsa vidare på universitet 
eller högskola och för dig som vill vidare ut i världen.

4. Din framgång är vår enda vinst
Vårt fokus är att du ska utvecklas och växa både i 
kunskaper och som människa, så att du har det du 
behöver för att möta framtidens utmaningar efter 
gymnasiet. Tillsammans skapar vi den bästa  
gymnasieutbildningen för dig.

5. För ditt bästa finns vi alltid
För ditt bästa finns vi alltid här och tar ansvar för att 
ge dig den gymnasieutbildning du valt. För vi vill att 
du lyckas. Vi går inte i konkurs och vi lägger inte ner 
din utbildning mitt i terminen. 

Du kommer att ha både toppar och dalar under din 
gymnasietid. Det vet vi. Då finns vi här och ger dig det 
du behöver när du behöver det, så att du kan bli ditt 
bästa jag.  

Självklart lär du i välförsedda specialsalar och 
verkstäder med det material du behöver i en modern 
utbildning, ett välfyllt skolbibliotek med engagerade 
bibliotekarier och idrottshallar nära skolan. 

Självklart har du stöd av elevhälsoteam med erfarna 
skolläkare, skolsköterskor, psykologer och kuratorer. 

Självklart äter du lunch som vi lagar från grunden i din 
egen skolrestaurang och olika klimatsmarta rätter att 
välja mellan. Är du lärling erbjuder vi andra alternativ 
för dig.

Självklart får du personlig guidning i ditt framtida 
karriärval av engagerade studie- och yrkesvägledare. 

#detsjälvklaraförstavalet
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För dig som vill lyckas i både idrott 
och utbildning.
Filbornaskolan är Helsingborgs sportigaste 
gymnasieskola. Här har du möjlighet att utveckla ditt 
idrottande samtidigt som du lyckas med studierna.  
Som idrottselev på Filbornaskolan kan du välja mellan 
tre alternativ: NIU (Nationell idrottsutbildning), RIG 
(Riksidrottsgymnasium) samt idrottsspecialisering LIU 
(Lokalt idrottsgymnasium).

Filbornaskolan är en mötesplats för många elever. Många 
är här för idrotten men du behöver inte hålla på med sport 
för att gå här – alla är välkomna. Blivande industritekniker, 
försäljare, hantverkare, barnskötare, ingenjörer, psykologer 
och ekonomer. Ett Sverige i miniatyr.

Vi har en skön blandning av elever, samma mix av 
människor som finns utanför skolan, i arbetslivet och i 
samhället. Den spännande blandningen av elever med 
olika bakgrund, drömmar och intressen gör Filbornaskolan 
till en härlig plats att tillbringa dina gymnasieår på. Helt 
enkelt en bra skola. 

Våra program
Industritekniska programmet med  
inriktningarna Produkt och maskinteknik  
eller Svetsteknik. 

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning 
Fritid och hälsa

Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning 
Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktning Beteendevetenskap

Helsingborgs idrottsgymnasium med  
inriktningarna RIG/NIU/LIU på Barn- och  
fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet och  
Samhällsvetenskapsprogrammet.  
LIU och vissa NIU på Industritekniska 
programmet

filbornaskolan.helsingborg.se

Filbornavägen 101A

@filborna

Riktigt bra utbildning  
med idrott i fokus

Motivationsbaserad,  
lärarledd undervisning Ut
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Helt enkelt 
en bra skola
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Välj inte, 
satsa på  
både  
idrott och 
utbildning

@filbornaskolanhbg



För dig som vill jobba med ditt 
drömyrke direkt efter gymnasiet.
Hos oss får du en yrkesutbildning och en snabb väg ut i 
arbetslivet. Du lär dig yrket direkt på en arbetsplats och får 
värdefulla kontakter i branschen. 

Lärlingsutbildningen har samma behörighetsregler och 
examensmål som ett skolförlagt yrkesprogram. 

När du läser hos oss är du 50% på skolan och 50% på ditt 
arbetsplatsförlagda lärande. Du får tillgång till den senaste 
tekniken och det som är aktuellt inom respektive bransch 
och verksamhetsområde.

Med en yrkesexamen från Helsingborgs Lärlingsgymnasium 
är du extra attraktiv på arbetsmarknaden eftersom du både 
har utbildning och arbetslivserfarenhet.

Din yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till såväl 
högskola, universitet som yrkeshögskola.

Bor du i en annan kommun än Helsingborg så kan du göra 
din praktik i din hemkommun.

50% skola
• klasskamrater
• ämneskunskaper
• högskolebehörighet

50% jobb
• arbetskamrater
• arbetslivserfarenhet
• anställningsbarhet

8 av 10
lärlingar
får jobb

Våra program
Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna 
Fritid och hälsa eller Pedagogiskt och socialt 
arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet med  
inriktningarna Husbyggnad, Mark och               
anläggning, Måleri eller Plåtslageri

El- och energiprogrammet med inriktningarna 
Automation eller Elteknik

Fordons- och transportprogrammet med          
inriktningarna Karosseri och lackering, Lastbil 
och mobila maskiner eller Personbil

Försäljnings- och serviceprogrammet

Hantverksprogrammet samtliga inriktningar är 
möjliga att söka

Hotell- och turismprogrammet  

Industritekniska programmet med 
inriktningarna Produkt och maskinteknik eller 
Svetsteknik

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
med inriktningarna Bageri och konditori eller          
Kök och servering

VVS- och fastighetsprogrammet med               
inriktningarna Fastighet,  Kyl- och 
värmepumpsteknik, VVS eller Ventilation

Vård- och omsorgsprogrammet 

Praktik i din 
hemkommun

larlingsgymnasium.helsingborg.se

Prästgatan 21

@helsingborgslarlingsgymnasium

@helsingborgslarlingsgymnasium

Skaffa en 
yrkesexamen

Mycket 
eget 
ansvar 

När du vet
vad du vill 
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We Model Action to Inspire Action. 
Have you ever asked yourself how your dreams that started 
at home could impact your community, your country and the 
world?

How can you intelligently approach the challenges that face 
a global society?

How can you act locally to improve your life and the lives of 
others?

How can learning a new language open your mind, open 
doors and help you break down barriers between cultures?

These are the type of questions that IB students ask every 
day. At the ISH Diploma Programme we help you turn these 
questions into answers.

At ISH we believe learning has no boundaries. The IB 
Diploma mission is to provide you with a foundation to be 
successful in life and to achieve your best in whatever you 
choose to do. 

Programme
International Baccalaureate (IB) /  
Diploma Programme

Year 1 This year is spent developing the skills 
and knowledge required to be successful in 
the two year IB Diploma Programme with a 
focus on English as an academic language.

Year 2 & 3 The IB Diploma Programme. 
You choose six subjects and study them 
for two years each, with a greater depth 
and breadth than any other academic 
programme in the country. You develop 
skills of critical thinking, research, social and 
emotional management through our Theory 
of Knowledge, Extended Essay, and Creativity, 
Activity, and Service core components. Each 
of these Core elements of the IB allows you 
to channel your passion for academic and 
personal growth.

Visit our website for a full list of subjects 
that you can study and learn how you can 
personalise your IB Diploma.

internationalschool.helsingborg.se

Studievägen 2

@instagram.com/international_school_of_hbg/

IB - International 
Baccalaureate/ 
Diploma Programme

Develops  
internationally minded 
people who are engaged 
global learners
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A culturally 
diverse  
learning 
environment

World  
recognised 
high school 
qualification 
for university 
entrance
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Nicolaiskolan – kreativitet, skapande 
och entreprenörsanda.
Är du en framtida ekonom, jurist, samhällsvetare, medie- 
producent, musiker, dansare eller frisör? Då har du kommit 
rätt. Här möter du kreativa talanger som arbetar med 
hållbart skapande och entreprenörskap oavsett program. 

Vi har programmen för dig som vill starta eget, plugga 
vidare i Sverige eller utlandet. 

Is English your cup of tea? Maybe our Business and 
Management or Social Science Programme is something 
for you.

Du arbetar i verkliga projekt med uppdragsgivare från din 
framtida bransch, i moderna salar anpassade efter ditt 
program. Vi ställer höga krav på ditt engagemang och din 
initiativförmåga. Vi finns alltid till hands när du behöver det.

Vi utbildar dig med kunskaper för en föränderlig värld och 
uppmuntrar dig att ta ansvar för framtiden. Därför är interna-
tionella frågor och hållbarhet alltid en del av undervisningen. 
Tillsammans bidrar vi till en bättre och mer hållbar värld. 

Våra program
Ekonomiprogrammet med inriktningarna 
Ekonomi eller Juridik

Estetiska programmet med inriktningarna  
Bild och formgivning, Dans, Estetik och media, 
Teater eller Musik

Försäljnings- och serviceprogrammet*

Hantverksprogrammet med inriktningarna  
Barberare, Frisör, Hår- och makeupstylist eller  
Textil och design

International Business and Management  
(Ekonomiprogrammet på engelska)

International Social Science  
(Samhällsvetenskapsprogrammet på engelska)

* Nyhet läsåret 2023/2024.

nicolaiskolan.helsingborg.se

Studievägen 2

@nicolaiskolan

@nicolaiskolan

Öppnar dörrar  
mot omvärlden

UF företag

Internationell 
atmosfär

Social Science eller 
Business and Management 
– plugga på engelska
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Lärare som 
utmanar dig

uNic på Nic



Olympiaskolan – när du vill bli 
utmanad på riktigt.
Olympiaskolan är gymnasieskolan för dig som vill upptäcka 
världen, prova nytt, spränga gränser och bli utmanad  
– på riktigt.

På Olympiaskolan fyller du din unika ryggsäck med hållbara 
kunskaper som tar dig framåt och utåt i världen. Hos oss 
har du också unika möjligheter att kombinera teori med 
fältstudier utöver det vanliga. Vi samarbetar med universitet, 
företag, organisationer och myndigheter. 

Bli EU-juniorambassadör, starta eget företag, tävla i språk- 
olympiaden eller agera moderator i olika sammanhang. 

Våra lärare är uppdaterade med det senaste, så att du får 
ett lärande på riktigt. De har det extra engagemanget och 
utvecklar dina talanger kombinerat med modet att leda dig 
själv och andra. 

Skapa ditt 
nätverk med 
universitet, 
företag och 
myndigheter.

Våra program
Barn- och fritidsprogrammet med inriktning 
Pedagogiskt och socialt arbete

Humanistiska programmet med inriktningen  
Kultur (profil Kultur och historia) 

Samhällsvetenskapsprogrammet med        
inriktningarna Samhällsvetenskap (profil 
Statsvetenskap - Europa och omvärlden), 
Beteendevetenskap (profil Journalistik och 
psykologi) eller Beteendevetenskap (profil 
Kriminologi och ledarskap)

olympiaskolan.helsingborg.se

Södra Stenbocksgatan 75

@olympiaskolan

@olympiaskolanhbg

Utmana dig  
direkt i  
yrkeslivet

Mod att leda 
dig själv och 
andra
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Tydlig struktur och trygga, 
utvecklande relationer



För dig som vill bli utbildad av både 
skolan och branschen. 
Vill du kunna gå raka vägen ut i arbetslivet efter 
gymnasiet? Eller vill du plugga vidare efter din 
studentexamen? Oavsett vilket har du kommit rätt. 

På Rönnowska skolan är det yrkesutbildningar som gäller. 
Här skapar vi bland annat framtidens kockar, bagare, 
bilmekaniker, elektriker, hotellreceptionister och florister. 

Din yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till 
såväl högskola, universitet som yrkeshögskola.

Vi är en förstklassig skola med kvalitetssäkringar och 
certifieringar av branschen. Hos oss får du en yrkes- 
utbildning med mycket goda framtidsutsikter.

Våra program
Bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktningarna Husbyggnad, Mark och 
anläggning, Plåtslageri eller Måleri

El- och energiprogrammet med inriktningarna  
Automation eller Elteknik

Fordons- och transportprogrammet med 
inriktningarna Personbil, Lastbil och mobila 
maskiner, Transport eller Karosseri och 
lackering

Hantverksprogrammet med inriktning Florist

Hotell- och turismprogrammet  

Restaurang- och livsmedelsprogrammet med 
inriktningarna Kök och servering, Bageri och 
konditori eller Sjöintendentur

VVS- och fastighetsprogrammet med 
inriktningarna VVS, Ventilationsteknik eller 
Fastighet

Vård- och omsorgsprogrammet

ronnowskaskolan.helsingborg.se

Bredgatan 22

@ronnowska

@ronnowska_skolan

För dig som vill 
mer. Skaffa både 
yrkesexamen och 
högskolebehörighet.

Lär på riktigt, med riktig 
utrustning i riktig miljö

Lär dig ett yrke. 
Bli ett proffs!

Yrkescollege – utbildningar 
certifierade av branschen
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Skapa kontakter 
med företag i 
branschen



För dig som vill bli en stjärna inom 
naturvetenskap eller teknik.
På Tycho Braheskolan har vi fullt fokus på lärande 
inom naturvetenskap och teknik. Här får du de bästa 
möjligheterna att utvecklas och lära. Du får helt enkelt 
redskapen och förutsättningarna för att möta framtiden 
som en stjärna. 

Vi har en tydlig akademisk prägel och ställer höga krav på 
ditt personliga engagemang i lärandet, för vi vill att du ska 
få ut så mycket som möjligt av din tid hos oss. Därför har 
du full uppbackning av lärare med djupa ämneskunskaper, 
som tar fram det bästa lärandet för dig. 

Här får du tillgång till nya och välutrustade laborations-
salar där du lär genom att också testa och göra. Vi har 
etablerade kontakter med högskolor, universitet och 
branschorganisationer för att du ska få ännu fler viktiga 
och spännande inslag i din utbildning. Du vill göra något 
bra av din gymnasietid. Den kunskap och erfarenhet du får 
med dig från Tycho Braheskolan bär du med dig hela livet. 
Vi har din framtid i sikte.

Våra program
Naturvetenskapsprogrammet med  
inriktningarna Naturvetenskap eller  
Naturvetenskap och samhälle 

Du kan läsa Medicinprofil eller särskild  
variant Musik på båda inriktningarna.

Teknikprogrammet med inriktningarna  
Design och produktutveckling,  
Informations- och medieteknik,  
Samhällsbyggande och miljö eller  
Teknikvetenskap

Lärare med djupa 
ämneskunskaper

tychobraheskolan.helsingborg.se

Studievägen 4

@tychobraheskolan

@tychobraheskolan
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Tradition och 
nytänkande 
med fokus 
på lärande

Naturvetenskap 
också för dig 
som gillar 
medicin eller 
musik

Skolan 
för dig 
med höga 
ambitioner

Vi har utbildat 
i teknik sedan 
starten 1947
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Barn- och fritidsprogrammet med inriktning  
Fritid och hälsa (Filbornaskolan)

Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna  
Fritid och hälsa eller Socialt arbete 
(Helsingborgs Lärlingsgymnasium) 

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning 
Pedagogiskt och socialt arbete (Olympiaskolan)

Bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktningarna Husbyggnad, Mark och anläggning, 
Måleri eller Plåtslageri 
(Helsingborgs Lärlingsgymnasium)

Bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktningarna  Husbyggnad, Mark och anläggning, 
Måleri eller Plåtslageri (Rönnowska skolan) 

Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi  
(Filbornaskolan)

Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi 
eller Juridik (Nicolaiskolan)

El- och energiprogrammet med inriktningarna 
Automation eller Elteknik 
(Helsingborgs Lärlingsgymnasium)

El- och energiprogrammet med inriktningarna 
Automation eller Elteknik (Rönnowska skolan) 

Estetiska programmet med inriktningarna Dans, 
Teater, Estetik och media, Musik eller Bild och 
formgivning (Nicolaiskolan)

Fordons- och transportprogrammet med 
inriktningarna Karosseri och lackering, Lastbil och 
mobila maskiner eller Personbil 
(Helsingborgs Lärlingsgymnasium)

Fordons- och transportprogrammet med 
inriktningarna Personbil, Lastbil och mobila maskiner, 
Transport eller Karosseri och lackering 
(Rönnowska skolan)

Försäljnings- och serviceprogrammet 
(Helsingborgs Lärlingsgymnasium)

Försäljnings- och serviceprogrammet* 
(Nicolaiskolan)

Hantverksprogrammet samtliga inriktningar möjliga 
att söka (Helsingborgs Lärlingsgymnasium)

Hantverksprogrammet med inriktningarna Barberare, 
Frisör, Hår- och makeupstylist eller Textil och design 
(Nicolaiskolan)

Hantverksprogrammet med inriktning Florist 
(Rönnowska skolan)

Helsingborgs idrottsgymnasium med inriktningarna 
RIG/NIU/LIU på Barn- och fritidsprogrammet,  
Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet 
och Samhällsvetenskapsprogrammet.  
LIU och vissa NIU på Industritekniska programmet 
(Filbornaskolan)

Hotell- och turismprogrammet 
(Helsingborgs Lärlingsgymnasium)

Hotell- och turismprogrammet 
(Rönnowska skolan)

Humanistiska programmet med inriktning  
Kultur (Olympiaskolan)

IB - International Baccalaureate/Diploma Programme 
(International School of Helsingborg)

Vi har programmet du vill söka.

Industritekniska programmet med inriktningarna 
Produkt och maskinteknik eller Svetsteknik
(Filbornaskolan) 

Industritekniska programmet med inriktningarna 
Produkt och maskinteknik eller Svetsteknik 
(Helsingborgs Lärlingsgymnasium)

International Business and Management  
Ekonomiprogrammet på engelska (Nicolaiskolan)

International Social Science  
Samhällsvetenskapsprogrammet på engelska 
(Nicolaiskolan)

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna 
Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle.  
(Tycho Braheskolan)

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning  
Naturvetenskap (Filbornaskolan)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet med 
inriktningarna Kök och servering, Bageri och konditori 
eller Sjöintendentur (Rönnowska skolan)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet med 
inriktningarna Bageri och konditori eller Kök och 
servering (Helsingborgs Lärlingsgymnasium)

Samhällsvetenskapsprogrammet med  
inriktningarna Samhällsvetenskap eller  
Beteendevetenskap (Olympiaskolan)

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
Beteendevetenskap (Filbornaskolan)

Teknikprogrammet med inriktningarna Design och 
produktutveckling, Informations- och medieteknik, 
Samhällsbyggande och miljö eller Teknikvetenskap 
(Tycho Braheskolan)

VVS- och fastighetsprogrammet med inriktningarna 
VVS, Ventilationsteknik eller Fastighet 
(Rönnowska skolan)

VVS- och fastighetsprogrammet med inriktningarna 
Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik, VVS eller 
Ventilation (Helsingborgs Lärlingsgymnasium)

Vård- och omsorgsprogrammet 
(Rönnowska skolan)

Vård- och omsorgsprogrammet 
(Helsingborgs Lärlingsgymnasium)

* Nyhet läsåret 2023/2024.

2120

Introduktionsprogram Saknar du behörighet till  
gymnasieskolans nationella program? Då kan du få  
en utbildning som är anpassad efter dina behov.  
Sök på programutbud på helsingborg.se så hittar du  
all information du behöver.



Helsingborgs stads skolor
Helsingborgs stads skolor är våra drygt hundra 
kommunala förskolor, grundskolor, särskolor och  
gymnasieskolor. Här jobbar tusentals medarbetare  
för att hjälpa varenda barn att lyckas. Tillsammans  
ska vi skapa den bästa skolan för varje barn och elev.

helsingborg.se/hss/valjgymnasieskola

@helsingborgsstadsskolor

@hbgstadsskolor
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