
Det som är roligt för dig
är viktigt för oss
På Realgymnasiet använder vi det du är 
intresserad av som en genväg till kun-
skap. Vi som jobbar här brinner för det 
vi gör och tycker att det är inspirerande  
att dela våra intressen med dig.

Lär dig på riktigt 
 – mitt i verkligheten
Alla våra utbildningar bygger på verk-
liga, uttalade behov i svenska tillväxt-
branscher.
Vi samarbetar med de bästa inom varje  
bransch för att vara säkra på att du 
lär dig av människor som delar dina  
intressen och som ligger i framkant. På 
köpet får du insyn i verkligheten och 
ett nätverk som du kommer ha nytta av 
hela livet.

Yrkesexamen och  
högskolebehörighet
Med en utbildning från Realgymnasiet 
behöver du inte välja bort någonting.  

Efter examen har du alla möjligheter  
att göra det du känner för just då,  
oavsett om du vill börja jobba direkt 
eller studera vidare. På våra yrkes- 
program kan du även välja grund- 
läggande högskolebehörighet inom 
2500 poäng.

Kurser för särskild behörighet
 

Våra utbildningar:

Sällskapsdjur & Djursjukvård

Hund Ridning Trav

Realgymnasiet i Luleå

SKOLANS UTBILDNINGAR
Naturbruksprogrammet (NB) med följande 
programfördjupningar:
• Sällskapsdjur & Djursjukvård
• Hund
• Ridning
• Trav

SKOLANS PROFIL
Skolan startar i Luleå 2022 med 45 platser. I våra 
nya fräscha lokaler finns alltifrån klassrum, 
uppehållsrum till vår djuravdelning, med cirka 40 
individer fördelat på ett tiotal arter. 

Realgymnasiets elever beskriver ofta skolan som 
trygg och trivsam.
Det är precis så vi tycker att en skola ska vara.

KONTAKT
Rektor
Gunilla Moberg, tel 073-0303602,
gunilla.moberg@realgymnasiet.se

Administratör
Anneli Larsson, tel 070-8148168
anneli.o.larsson@realgymnasiet.se

ADRESS
Realgymnasiet Luleå
Stationsgatan 7
972 38 Luleå

E-post: lulea@realgymnasiet.se

Webbplats: www.realgymnasiet.se

SOCIALA MEDIER

@realgymnasiet

Scan me!

Scanna QR-koden och fyll i formulären 
så återkommer vi med inbjudningar för 
prova-på dagar, öppet hus,  med mera. 

Vill du utöka din behörighet kan du
ansöka om att läsa några av våra kurser
för särskild behörighet.
- Kurser i matematik
- Samhällsvetenskapliga kurser
- Naturvetenskapliga kurser

Detta tillsammans med behörighet till
högskola och universitet gör att du får
de bästa förutsättningarna i livet efter
studenten. Vill du vidare eller
jobba direkt? Valet är ditt!
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