
Vi erbjuder en trygg miljö för lärande i en 
skola med vänskaplig stämning. Här får 
du utgå från dina förutsättningar och vara 
med och påverka din utbildning och din 
framtid. Välj utbildning utifrån intresse-
områdena media, ledarskap, IT, teknik 
eller frisör. Skolan ligger i vackra Ekeby 
bruk, strax utanför centrala Uppsala. 

På Grillska-skolorna arbetar vi efter en 
pedagogisk modell med fokus på lärande 
och kunskapsutveckling. Utbildningarna 
utmärks av samhällsengagemang, entre-
prenörskap och hälsa, och har en tydlig 
verklighetsanknytning, oavsett vilket pro-
gram du väljer. Vi satsar på en elevhälsa 
som finns här för dig och stöttar när du 
behöver.

Vi vill vara den bästa skolan för dig som 
väljer oss. Här finns en levande värde-
grund som utgår från allas lika värde. 
Medmänsklighet och tolerans är grund-
läggande för oss – alla ska få möjlighet att 
växa. Därför sätter vi stort värde på det 
personliga mötet. Vi vill att du ska lyckas 
och genom höga förväntningar både på 
dig och på oss själva ger vi dig de bästa 

förutsättningarna. Målet är att du ska ta 
studenten med goda kunskaper, en positiv  
självbild, ett samhällsengagemang och en 
vilja att bidra till ett bättre samhälle för 
alla.

EN FRISKOLA UTAN VINST- 
UTDELNING ELLER ÄGARE
Grillska Gymnasiet är en friskola som bärs 
av idén om att utbildning gör skillnad. 
Utbildning förebygger utanförskap och 
stärker din tro på dig själv och din egen 
förmåga. Skolan drivs av Stadsmissionens 
Skolstiftelse – en av Sveriges största idé-
burna skolaktörer, och vår stiftelsegrun-
dare Stockholms Stadsmission har drivit 
skola sedan 1857. Här finns igen ägare 
och ingen vinstutdelning, skolpengen 
investeras i våra skolor. Så arbetar vi för 
vår vision om en skola för ett mänskligare 
samhälle.

VARFÖR GRILLSKA GYMNASIET?
• Undervisning i sammanhållna längre 

lektioner ger arbetsro och varierade 
arbetssätt.

• Värdeskapande lärande skapar mening 
och motivation att lära och ger ökade 

kunskaper och djupare förståelse. 
• Fokus på hälsa – för studiemotivation, 

hållbara levnadsvanor och balans i livet.
• Välj till fotboll på Samhällsvetenskaps-

programmet - beteendevetenskap och 
Barn- och fritidsprogrammet.

• Lär dig påverka samhället – genom 
bland annat Ung Företagsamhet,  
engagemangsutbildning, omvärldssamtal  
och projekt.

• Aktivt arbete med närvarofrämjande 
åtgärder.

• En skola med kvalitet - prickfria gransk-
ningar av Skolinspektionen.

• Idrottslektioner i anpassade lokaler i 
stan, eget gym på skolan. 

• Aktiv elevkår och medverkan i Grillskas 
Inflytandegrupp. 

De flesta elever tycker att skolan arbetar 
efter principen om allas lika värde och de 
känner sig trygga i skolan.

Din tid att göra skillnad
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SKOLANS PROGRAM 
Estetiska programmet
- estetik och media - media
Samhällsvetenskapsprogrammet
- beteendevetenskap – välj fotbolls- eller  
internationaliseringsspåret
- medier, information och kommunikation - media
Teknikprogrammet
- informations- och medieteknik - teknik
Barn- och fritidsprogrammet
- fritid och hälsa – välj fotbollsspåret eller spåret 
personlig träning
El- och energiprogrammet
- dator- och kommunikationsteknik – IT
Hantverksprogrammet
- frisör, barberare, hår- och makeupstylist - frisör
Introduktionsprogram
- programinriktat val

Alla elever på nationella program har möjlighet att
driva UF-företag med ett socialt/hållbart perspektiv.

På yrkesprogrammen kan du uppnå grundläggande
högskolebehörighet.

E-sport finns som individuellt val på Teknikprogrammet 
och El- och energiprogrammet. Kursen hålls i samarbete 
med meriterad e-sportsinstruktör från Area Academy.

MÖT OSS HÄR!
Öppet hus 25 okt, 24 nov, 31 jan och 4 maj för mer info 
om tider och prova på-dag: se grillska.se/uppsala
Sms:a GYVAL till 72660 så textar vi dig information om 
öppna hus med mera.

ADRESS
Grillska Gymnasiet i Uppsala 
Ekeby bruk 10E 
752 63 UPPSALA 

Telefon: 018-470 23 40 
Telefon SYV: 018-470 23 50

Webbplats: www.grillska.se/uppsala 

SOCIALA MEDIER

 www.facebook.se/grillskauppsala

 @grillskagymnasietuppsala

GRILLSKA


