
Ett brett utbud av kvalitet
och kunskap
Holavedsgymnasiet är en medelstor gym-
nasieskola med ungefär 850 elever. Här 
finns ett brett utbud av program.
 Vi arbetar för bra kvalitet inom alla om-
råden. Vårt elevråd engagerar sig för att 
eleverna hos oss ska vara med och påverka 
sin utbildning.

PERSONLIG UTVECKLING
Dina studieresultat är viktiga och vi arbetar 
för att se till att du får det stöd du behöver. 
Vi vill att alla som lämnar gymnasiet ska ha 
gedigna kunskaper inom de områden de 
har valt.
 Din personliga utveckling står i fokus  
hos oss. Vi vet att det händer mycket i en 
ung människas liv under gymnasieåren. 
Hos oss finns elevråd, elevskyddsombud, 
elevhälsa och trygghetsteam som jobbar 
för att alla ska känna sig trygga och väl-
komna.

EXTRA VAL
Hos oss får du stora möjligheter till idrotts-
utövande och estetiska aktiviteter som 
bild, dans, musik och teater. Vi erbjuder 

även den nationella idrottsutbildningen 
(NIU) –Bandy, där du tränar under skoltid.
 Holavedsgymnasiet har ett brett utbud 
av utbildningar och vårt innehåll står för 
kvalitet och kunskap.

INTERNATIONALISERING
För oss är internationaliseringsarbetet 
viktigt. Våra elever på SA har agerat EU-
parlamentariker i Strasbourg och har ett 
samarbete med en skola i Sarajevo.
 På HA och RL har du möjlighet till fem 
veckors praktik i Oxford. Du som går BF 
och VO har möjlighet till praktik i Kenya.

CERTIFIERADE UTBILDNINGAR
Vi vill att våra utbildningar ska nå upp till 
de krav som ställs av branschen. 2018 blev 
vårt Vård- och omsorgsprogram certifie-
rat som Vård- och omsorgscollege. 2019 
certifierades vårt Fordon- och transport-
program som Motorbranschcollege. Vårt 
El- och Energiprogram är ETG-certifierat.

NÄRA TILL ALLT
Holavedsgymnasiet ligger centralt, fem 

minuters gångväg från stadens kärna, nära 
till shopping och gör det möjligt för dig 
att ta en fika, med dina klasskompisar, på 
någon av stadens mysiga uteserveringar. 
Utbudet av fik, affärer och restauranger 
är stort.
 För dig som gillar att åka skateboard 
så är Holavedsgymnasiets läge perfekt. I  
anslutning till skolan ligger en skatepark 
där du kan spendera en längre rast eller 
efter skoltid.
 På Storgatan hittar du EPIC där olika  
arrangemang anordnas för ungdomar.
 Ett stenkast från skolan hittar du även 
Tranås kulturskola som erbjuder ett brett 
utbud av kulturella aktiviteter.

BRA PENDLINGSAVSTÅND
Det är enkelt att pendla in till Tranås och 
det är lika enkelt att göra kortare turer till 
större städer. Det tar mindre än en timme 
att ta sig norrut med pendeltåget till  
Linköping eller söderut till Jönköping.
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SKOLANS PROGRAM
BF BA EE FT HA
HV IM IN NA RL
SA TE VF VO 

Hos oss hittar du även gymnasiesärskolan där vi erbju-
der Administration, handel och varuhantering samt ett
individuellt alternativ.

På introduktionsprogrammen (IM) finns möjligheter att 
få förberedande kunskap för att vidare studera på natio-
nellt program eller inför arbetslivet.

Inom idrott och hälsa erbjuder skolan kurser inom 
idrott och hälsa specialisering (fotboll, hockey och 
innebandy), hälsopedagogik samt naturguidning.

Vi erbjuder den Nationella Idrottsutbildningen (NIU) - 
Bandy, i samarbete med Tranås Bois.

Skolan arbetar sedan många år framgångsrikt med Ung 
Företagsamhet.

Vi arbetar nära de lokala företagen. Det gör att vi i 
samarbete med dem kan erbjuda företagsförlagda ut-
bildningar och realistiska projekt.

KONTAKTA GÄRNA VÅRA STUDIEVÄGLEDARE
Inger Johansson, 0140-685 04 
inger.johansson@tranas.se
Britt-Marie Rolf, 0140-685 12 
britt-marie.rolf@tranas.se
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Telefon: 0140-685 22
E-post: holavedsgymnasiet@tranas.se

Webbplats: www.holavedsgymnasiet.se

Vi finns också på Facebook & Instagram!
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