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Bromangymnasiet – skolan för alla
Vi erbjuder hela 14 nationella gymna-
sieprogram – nio yrkesprogram och fem 
högskoleförberedande program. Chansen  
att du hittar något som passar just dig 
är stor. 
Vår vision är att Bromangymnasiet ska 
vara en mötesplats där du får goda kun-
skaper och en stark tro på framtiden, 
genom aktivt lärande.

Vad får jag som elev?

Samarbeta med näringslivet
Under din studietid får du möjlighet att 
samarbeta med lokala och internationella 
företag och organisationer. Gymnasiet har 
ett välutvecklat samarbete med närings-
livet i Hudiksvall, som också är med och  
utformar gymnasieprogrammens innehåll 
och genomförande för att utbildningarna ska 
bli så bra som möjligt och möta företagens  

behov. Delar av utbildningen är arbetsplats-
förlagd hos företag. Detta ger dig  goda vägar  
in i arbetslivet.

Förståelse för andra kulturer
Som elev på Bromangymnasiet kan du delta  
i flera olika internationella projekt och 
utbyten. Du har bland annat möjlighet till 
APL utomlands, språkresor och studie-
resor. I våra internationella samarbeten  
utvecklar du din förståelse för andra kulturer  
och får möjlighet att bli bättre på språk. Vi 
har samarbeten med bland andra England, 
Skottland, Irland, Frankrike, Spanien, Italien, 
Polen och Tyskland.

Trivsel och trygghet
För att du som elev ska ha en skola där 
du trivs och känner dig trygg arbetar alla 
på Bromangymnasiet med skolans värde-
grund. Värdegrunden består av följande 

ledord: sedd och hörd, kommunikation, 
empati, uppmuntran, sunt förnuft, jäm-
likhet, ödmjukhet, utmaningar, hänsyn,  
engagemang, ansvar och hållbarhet.

Vilket program passar just mig?
Läs mer om våra program och special-
inriktningar på bromangymnasiet.se

Vill du satsa på din idrott? 
På Bromangymnasiet har du som elev 
stora möjligheter att kunna kombinera 
dina studier med en idrottsprofil! Du kan 
antingen kombinera ditt program med en 
elitsatsning (NIU, inom  fotboll, truppgym-
nastik och innebandy) eller en kombination 
med våra lokala idrottsprofiler inom fot-
boll, truppgymnastik, innebandy, handboll 
och hockey. 

SKOLANS PROGRAM
Bygg- anläggningsprogrammet 
- Plåtslageri
- Husbyggnad
- Måleri
- Mark- och anläggning, lärling
- Anläggningsfordon, lärling
Ekonomiprogrammet
- Ekonomi
- Juridik
El- och energiprogrammet
- Elteknik
Estetiska programmet
- Estetik och media
- Musik

Fordons- och transportprogrammet  
- Karosseri och lackering
- Lastbil och mobila maskiner, 
lärling
- Personbil
- Transport år 2 och 3 i Söderhamn
Försäljnings- och serviceprogram-
met
Hotell – och turismprogrammet
Industritekniska programmet (HIT)
- Produkt och maskinteknik
Naturvetenskapsprogrammet
- Naturvetenskap
Restaurang- och livsmedels-
programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet
- Beteendevetenskap
- Samhällsvetenskap
Teknikprogrammet
- Design och produktutveckling
- Informations- och medieteknik
- Samhällsbyggande och miljö
VVS- och fastighetsprogrammet
- VVS
Vård- och omsorgsprogrammet
- Vård och omsorg
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Bromangymnasiet 
Gymnasievägen 4a
824 34 HUDIKSVALL

Besök:  Gymnasievägen 4, 
Telefon:  0650-197 00 (receptionen)
E-post:  bromangymnasiet@hudiksvall.se

Hemsida:  www.bromangymnasiet.se
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