
Det som särskiljer Realgymnasiet är att  
vi har nära samarbeten med ledande 
branschföretag lokalt, regionalt,  
nationellt och internationellt. Det gör 
att du som elev under din utbildning 
kommer in i arbetslivet på ett  
naturligt sätt. Detta tillsammans med 
högskolebehörigheter är hemligheten 
till varför så många av våra elever 
lyckas efter studenten.

Strålande 
sysselsättningssiffror år 
efter år – det gör oss stolta!

En väldigt stor andel av våra elever 
jobbar eller studerar inom ett halvår  
efter examen. Nyckeln till framgången 
är nära samarbeten med ledande  
aktörer inom olika branscher. Det  
ger dig en relevant och modern  
utbildning, goda nätverk både  
nationellt och internationellt samt  
rätt branschcertifikat och diplom.  

På så sätt blir du attraktiv att anställa  
på arbetsmarknaden.

Kurser för särskild behörighet

Vill du utöka din behörighet kan du 
ansöka om att läsa några av våra  
kurser för särskild behörighet.

Detta tillsammans med behörighet till 
högskola och universitet gör att du får 
de bästa förutsättningarna i livet efter 
studenten. Vill du plugga vidare eller 
jobba direkt? Valet är ditt!

Det som särskiljer Realgymnasiet är att 
vi har nära samarbeten med ledande 
branschföretag lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. Det gör 
att du som elev under din utbildning 
kommer in i arbetslivet på ett 
naturligt sätt. Detta tillsammans med 
högskolebehörigheter är hemligheten 
till varför så många av våra elever 
lyckas efter studenten.

Strålande 
sysselsättningssiffror år 
efter år – det gör oss stolta!
 
En väldigt stor andel av våra elever 
jobbar eller studerar inom ett halvår 
efter examen. Nyckeln till framgången 
är nära samarbeten med ledande 
aktörer inom olika branscher. Det 
ger dig en relevant och modern 
utbildning, goda nätverk både 
nationellt och internationellt samt 
rätt bransch certifikat och diplom. På 
så sätt blir du attraktiv att anställa på 
arbetsmarknaden.

Kurser för särskild behörighet
 
Vill du utöka din behörighet kan du 
ansöka om att läsa några av våra kurser 
för särskild behörighet.

Detta tillsammans med behörighet till 
högskola och universitet gör att du får 
de bästa förutsättningarna i livet efter 
studenten. Vill du plugga vidare eller 
jobba direkt? Valet är ditt!

i Gävle
Realgymnasiet

Programfördjupningar:

Sällskapsdjur & Djursjukvård

Hund

Naturturism

Hår- & Makeupstylist

Frisör Barberare

IT-Support IT-Tekniker

Estetik & Media

Ridning Trav

Gör det roligt.
Lär på riktigt.
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REALGYMNASIET

SKOLANS PROGRAM
Sällskapsdjur & Djursjukvård NB
Ridning NB
Trav NB
Hund NB
Naturturism NB
Hår- & Makeupstylist HV
Frisör HV
Barberare HV
Teknik TE
IT-Support EE
IT-Tekniker EE
Estetik & Media

SKOLAN I GÄVLE
Vi har funnits sedan 2008 och just nu går det drygt 
400 elever på skolan. I våra fräscha lokaler finns 
alltifrån vanliga klassrum och uppehållsrum, till vår 
djuravdelning, teknik/media labb och våra snygga sa-
longer. Våra elever tycker att skolan är trygg och att 
det känns hemtrevligt. Det är precis så vi tycker att en 
skola ska vara.

KONTAKT GÄVLE
Rektor: Anna Giljam Nilsson, 0766-472003,
anna.giljam.nilsson@realgymnasiet.se
Kommunikatör: Jessica Wennerström, 010-1398278, 
0766-472005, jessica.wennerstrom@realgymnasiet.se

ADRESS
Realgymnasiet
Drottninggatan 29
803 11 GÄVLE

Telefon: 010-139 82 50
E-post: gavle@realgymnasiet.se

Webbplats: www.realgymnasiet.se


