
Brogymnasiet erbjuder nio  
nationella gymnasieprogram, fyra 
individuella program samt fyra 
gymnasiesärskoleprogram. Totalt 
har vi cirka 600 elever som går  
våra utbildningar.

Vårt uppdrag är att ge dig en bra utbild-
ning som siktar mot framtiden. Hos oss 
finns kunniga och engagerade lärare som 
hjälper dig att nå dina mål. Oavsett om du 
går ett högskoleförberedande program  
eller ett yrkesprogram är det viktigt 
att du är förberedd för yrkeslivet eller  
studier efter gymnasiet.

Vi har ett nära samarbete med närings-
livet, bland annat i form av arbetsplatsför-
lagd utbildning (APL) och företagsbesök. 

Vi är också certifierade av branschorgani-
sationer som Teknikcollege och Vård- och
omsorgscollege. Går du ett nationellt 
program hos oss finns möjlighet för dig 
att starta ett företag inom ramen för Ung 
företagsamhet (UF).

Hos oss kan du kombinera dina studier 
med ditt idrottsintresse. Detta är en sats-
ning som kallas Kristinehamns idrotts-
gymnasium och som innebär att du som 
går nationellt program ges möjlighet att 
läsa extra idrottskurser om du vill.

Att du trivs och mår bra är viktigt för att
du ska kunna lära och prestera i skolan. 
Inom elevhälsan på skolan finns det flera 
olika yrkeskategorier - t.ex. kuratorer, 
skolsköterskor, specialpedagoger och 

studie- och yrkesvägledare. Deras kom- 
petens, närhet och stöd bidrar till att  
elever mår bra. 

Vår målsättning är att alla våra elever ska 
må bra, känna sig trygga och ha en god 
gemenskap i skolan samt ges de bästa  
förutsättningarna för lärande.

Välkommen till Brogymnasiet!
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VÅRA PROGRAM
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Anpassad gymnasieskola

IDROTTSGYMNASIUM
Möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med 
studier på nationellt program.

KONTAKT
Studie- och yrkesvägledare
Jessica Jönsson, 0550 - 884 20
Emma Larsson, 0550-883 92

ADRESS
Brogymnasiet
Gamla Kyrkogatan 2
681 84 KRISTINEHAMN

E-post:  linnea.dahl@kristinehamn.se
 viveca.eriksson@kristinehamn.se
 
Webbplats: www.kristinehamn.se/gymnasiet
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