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SKOLANS UTBILDNINGAR
NB – Naturbruksprogrammet
 Ridning, hund, sällskapsdjur och djursjukvård   
 samt naturturism
HV – Hantverksprogrammet
 Hår- och makeupstylist och Frisör

Vi finns på Kungsängsvägen 27,  ca 5 minuter med 
buss från Centralstationen. På skolan går ca 170 elev-
er. Vi lär mitt i verkligheten och förbereder oss både 
för yrkesliv och vidare studier. Några av våra största 
samarbetspartners är Lurbo Ridklubb, Furuviks djur-
park, Herper’s Choice, Knivsta brukshundklubb, FÄRG 
Collection, Wella och Åhléns

I våra utbildningar har du möjlighet att ta branschens 
egna certifikat och diplom som ökar dina möjligheter 
att få arbete efter studierna. 

KONTAKT
Diana Åhlén, Rektor, 0705-51 04 19
diana.ahlen@realgymnasiet.se

SOCIALA MEDIER

          realgymnasiet.uppsala

          realgymnasiet

ADRESS
Realgymnasiet Uppsala
Kungsängsvägen27
753 23 UPPSALA

Telefon: 010-139 85 90 (vxl)
E-post: uppsala@realgymnasiet.se

Webbplats: www.realgymnasiet.se/uppsala

REALGYMNASIET

UTBILDNINGAR 
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Ridning

Hund

Sällskapsdjur och 
djursjukvård

Naturturism

Hår- och makeupstylist

Frisör

Det som är roligt för dig 
är viktigt för oss
På Realgymnasiet använder vi det du 
tycker är roligt, det du gillar att göra, 
som en genväg till kunskap och färdig-
heter. Vi vet att det går så mycket lätt-
are att lära sig nya saker när man har 
roligt. För att du ska få de allra bästa för-
utsättningarna efter gymnasiet bygger 
våra utbildningar på verkliga behov i 
svenska tillväxtbranscher och genom-
förs i nära samarbete med de bästa 
inom varje bransch. Med en utbildning 
från oss lär du dig för framtiden – oav-
sett om du väljer att börja jobba direkt 
efter examen, eller plugga vidare.

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, oav-
sett om du vill börja jobba direkt eller 
studera vidare. På våra yrkesprogram 
får du inte bara en yrkesexamen – du 
kan även välja grundläggande hög-
skolebehörighet, Naturvetenskaplig 
behörighet och Samhällsvetenskaplig 
behörighet.

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

Gör det roligt.
Lär på riktigt.


