
Det som är roligt för dig
är viktigt för oss 
På Realgymnasiet använder vi det 
som du tycker är roligt, det du gillar 
att göra, som en genväg till kunskap. 
Vi vet att det går så mycket lättare att 
lära sig nya saker när man har roligt. 
Då smyger sig kunskapen på, ibland 
utan att man märker det. Därför tar vi 
det som du tycker är roligt på allvar. 
Vi som jobbar här, dina lärare, brinner 
för det vi gör och tycker att det är kul 
att kunna 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. 

Därför samarbetar vi med de bästa in-
om varje bransch för att vara säkra på 
att du lär dig av människor som delar 
dina intressen och som ligger i fram-
kant. På köpet får du insyn i verklighe-
ten och ett nätverk som du kommer ha 
nytta av hela livet.

Lär dig för resten av livet 
Det viktigaste du lär dig under åren på 
Realgymnasiet är inte någon matte-
formel, hur man böjer tyska verb eller 
hur man tänder en lägereld. Även om 
det naturligtvis är bra färdigheter. Det 
viktigaste är att du lär dig att lära. Du 
lär känna dig själv och hur just du på 
ett smart sätt kan hantera nya situatio-
ner, hämta ny kunskap och använda 
den. På så sätt lär du dig för framtiden 
– oavsett om du väljer att börja jobba 
efter gymnasiet, eller plugga vidare.

Gör det roligt.
Lär på riktigt.
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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.

Särskild behörighet
Du kan även ansöka om att läsa särskild 
behörighet som utökat och behöver för 
dessa kurser rektors godkännande:  
matematikkurser (matematik 2a, mate-
matik 3c), samhällsvetenskapliga kurser  
(samhällskunskap 1a2, historia 1a2). 

Naturvetenskaplig fördjupning
Du kan även ansöka om att läsa natur-
vetenskapliga kurser (kemi 1, kemi 2, 
fysik 1b1, fysik 1b2, fysik 2, matematik 
2a, 3c och 4) samt på Sällskapsdjur & 
Djursjukvård.
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SKOLANS UTBILDNINGAR
Naturbruksprogrammet (NB) med följande program-
fördjupningar: 
• Sällskapsdjur & Djursjukvård
• Hund
• Ridning
• Trav
• Naturturism

Hotell- och Turismprogrammet (HT)

SKOLANS PROFIL
Vi startade i Sundsvall 2011 och just nu går det cirka  
120 elever på skolan. I våra fräscha lokaler finns 

alltifrån vanliga klassrum och uppehållsrum till vår 
djuravdelning, med cirka 40 individer fördelat på ett 
tiotal arter.
Våra elever beskriver ofta skolan som trygg och trivsam.  
Det är precis så vi tycker att en skola ska vara.

KONTAKT
Anneli Harrvik, rektor, tel 073-351 77 20, 
anneli.harrvik@realgymnasiet.se 

Sofie Jansson, kommunikatör, tel 072-185 39 43,
sofie.jansson@realgymnasiet.se

ADRESS 
Realgymnasiet
Kyrkogatan 3, 852 31 SUNDSVALL

Telefon: 010-139 85 60
E-post: sundsvall@realgymnasiet.se

Webbplats: www.realgymnasiet.se
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