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SKOLANS PROGRAM
ES – Högskoleförberedande estetiska programmet
och särskilda varianter

KONTAKT
Linda Hildorsson, SYV 018–727 22 65
linda.hildorsson@uppsala.se

Thorbjörn Kättström, programrektor
torbjorn.kattstrom@uppsala.se
018-727 21 09

SKOLANS INRIKTNINGAR
Bild och formgivning - profil design, konst och 
arkitektur 
Digitalt musikskapande  
Estetik och media - profil film, TV och radio 
Musik
Serieteckning & illustration

Särskilda varianter
Speldesign

ADRESS
Uppsala estetiska gymnasium
Skolgatan 53, 753 32 UPPSALA

Telefon: 018–727 97 13
E-post: uppsalaestetiska@uppsala.se

Webbplats:  estetiska.uppsala.se

UPPSALA ESTETISKA GYMNASIUM
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Estetiska utbildningar med 
högskolebehörighet
På Uppsala estetiska får du inte bara 
högskolebehörighet eller möjligheten 
att jobba med det du är intresserad av. 
Du får också lära dig att använda din 
kreativitet så att du kan arbeta på ett 
lösningsfokuserat sätt.

När man jobbar framåt från idé till re-
sultat gör det att du får utmana dig själv 
och hitta dina styrkor. På vägen får du 
stöd av våra erfarna och engagerade 
lärare; de lär dig verktyg som du kan 
använda för att tänka självständigt och 
utvecklas som individ.

SKOLANS PROGRAM
ES – Högskoleförberedande estetiska programmet  
och särskilda varianter

KONTAKT
Linda Hildorsson, SYV 018–727 22 65 
linda.hildorsson@uppsala.se

SKOLANS PROFIL
Bild & formgivning – med design, konst & arkitektur.
Digitalt Musikskapande. 
Film, TV & Radio – med fotografisk bild.
Musik. 
 
Särskilda varianter 
Speldesign.
Serieteckning & illustration.

ADRESS
Uppsala estetiska gymnasium
Skolgatan 53, 753 32 Uppsala

Telefon 018–727 97 13
E-post uppsalaestetiska@uppsala.se

Webbplats estetiska.uppsala.se

UPPSALA ESTETISKA GYMNASIUM

Men det är inte bara de estetiska äm-
nena som du kan bli riktigt bra på vid 
Uppsala estetiska. Vi vill att du ska lyck-
as i alla ämnen så att du kan välja vilken 
väg du vill efter gymnasiet. Därför får 
du också allt stöd du behöver för att nå 
ännu längre i de vanliga gymnasiege-
mensamma ämnena.

MITT I UPPSALA
Skolan finns centralt i Uppsala med 
gångavstånd till bland annat Resecen-
trum.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
Alla utbildningar du kan gå hos oss är 
högskoleförberedande. Du kan välja 
mellan inriktningar inom det nationella 
estetiska programmet – eller inriktning-
ar med särskilda varianter som bara 
finns här.

Välkommen till oss!

Estetiska utbildningar med
högskolebehörighet
På Uppsala estetiska får du inte bara 
högskolebehörighet eller möjligheten 
att jobba med det du är intresserad av. 
Du får också lära dig att använda din 
kreativitet så att du kan arbeta på ett 
lösningsfokuserat sätt.

När man jobbar framåt från idé till  
resultat gör det att du får utmana dig 
själv och hitta dina styrkor. På vägen får 
du stöd av våra erfarna och engagerade 
lärare; de lär dig verktyg som du kan  
använda för att tänka självständigt och 
utvecklas som individ.

Men det är inte bara de estetiska  
ämnena som du kan bli riktigt bra på 
vid Uppsala estetiska. Vi vill att du ska  
lyckas i alla ämnen så att du kan välja 
vilken väg du vill efter gymnasiet. Därför 
gör vi allt vi kan för att du ska få det stöd 
du behöver. 

MITT I UPPSALA
Skolan finns centralt i Uppsala med 
gångavstånd till bland annat Rese- 
centrum.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
Alla utbildningar du kan gå hos oss är 
högskoleförberedande. Du kan välja 
mellan inriktningar inom det nationella 
estetiska programmet – eller inriktningar  
med särskilda varianter som bara finns 
här.

Välkommen till oss!


