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KONTAKT
Studie- och yrkesvägledare
Linn Andermon
Telefon: 076-129 56 75
Mail: linn.andermon@dbgy.se

Skanna koden med din mobilkamera för att läsa mer 
om oss!

ADRESS
DBGY Kungsholmen
Warfinges väg 24, 112 51 STOCKHOLM

Webbplats:  www.drottningblankasgymnasieskola.se/ 
 kungsholmen

Från och med 1/6 heter vi
DBGY Vasastan 
Karlbergsvägen 77, 113 35 STOCKHOLM

Webbplats:  www.drottningblankasgymnasieskola.se/ 
 vasastan

DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA KUNGSHOLMEN

”Det är viktigt för oss att det går bra för dig”
SKOLAN MED DET 
PERSONLIGA ENGAGEMANGET  
Vi tror på det personliga engage-
manget för att du ska lyckas och 
därför har vi lärare som verkligen 
bryr sig om just dig och din  
utveckling! Tillsammans med våra 
elever arbetar vi för en trygg och 
studiemotiverande miljö. För att 
din utbildning ska bli så stimule-
rande och kreativ som möjligt  
arbetar vi bland annat med ämnes- 
övergripande uppgifter och det 
internationella perspektivet skall 
genomsyra din utbildning. På 
samtliga av våra program ges 
möjlighet till att resa utomlands. 
Antingen utlandspraktik (yrkespro-
gram och ekonomiprogrammet)  
eller på en studieresa (samhälls-
programmet). Vi arbetar också 
med ett Resiliensprojekt för våra 
elever. Resiliens betyder motstånds- 
kraft och är en kurs som alla våra 
elever läser där du får träna på hur 
man hanterar problem och mot-
gångar vilket ger dig verktyg och 
strategier för att klara dina kom-
mande gymnasiestudier.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 
PROGRAM 
Passar dig som vill studera vidare 
efter gymnasiet då du förbereds till 
fortsatta studier på universitet och 
högskola. Vårt Ekonomiprogram 
– Business & Hospitality Manage-
ment - är unikt för DBGY och vi 
samarbetar med Swiss Education  
Group. Vårt Samhällsvetenskapliga 
program fokuserar på det globala 
perspektivet i samhällsutveck-
lingen. Båda programmen passar 
dig som vill studera vidare efter 
gymnasiet då du förbereds till 
fortsatta studier på universitet och 
högskola.

YRKESPROGRAM  
Alla våra yrkesprogram har nära  
samarbeten i den bransch det är 
tänkt att du efter din gymnasie-
examen skall verka i.  
Du kommer under din utbildning 
också att få göra APL (praktik) som 
ger dig möjlighet till att 
knyta värdefulla kontakter inför 
kommande yrkesliv och du får  
yrkeserfarenheter till ditt CV.  

För samtliga våra yrkesprogram kan  
du välja till svenska 3 och engelska 
6 för att få en högskolebehörighet 
efter gymnasiet.

VÅRA PROGRAM OCH PROFILER: 

• Globalt Engagemang (SASAM)

• Business & Hospitality Manage-
ment (EKEKO) 

• Försäljning och Företagande 
(FSFOR) 

• Friskvård, träning och ledarskap 
(BFFRI)

• Hår- och makeupstylist (HVFRS)

• Frisör och barberare (HVFRS)


