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NORDANSTIGS GYMNASIUM
Södra vägen 8, 829 50 BERGSJÖ

PROGRAM
BF, IM, VO

KONTAKT SYV
Gunilla Englin gunilla.englin@hufb.se 
010-454 10 66

Telefon: 010-454 11 30

Webbplats: www.nordanstigsgymnasium.se

STAFFANGYMNASIET
Norrtullsgatan 3, 826 80 SÖDERHAMN

PROGRAM
BA, BF, EE, EK, FS, FT, HV,
HT, IM, NA, NB, RL, SA, TE, VO

KONTAKT SYV
Anders Englund, anders.englund@hufb.se, 
010-454 12 91
Maha Persson, maha.persson@hufb.se, 
010-454 12 85 

Telefon: 010-454 11 20

Webbplats: www.staffangymnasiet.se

TORSBERGSGYMNASIET 
Läroverksgatan 36, 821 33 BOLLNÄS

PROGRAM
BA, BF, EK, ES, FS, FT, HT, HV,
IB, IM, IN, NB, RL, SA, VO

KONTAKT SYV
Sofia Sjölander Asp, sofia.asp-sjolander@hufb.se, 
010-454 10 92
Inger Abrahamsson, inger.abrahamsson@hufb.se,
010-454 13 29

Telefon: 010-454 11 10

Webbplats: www.torsbergsgymnasiet.se

NORDANSTIGS GYMNASIUM, STAFFANGYMNASIET & TORSBERGSGYMNASIET

TILLSAMMANS 

SKAPAR VI FRAMTID
Hos oss får du möjlighet att fördjupa de  
kunskaper du redan har, lära dig mycket nytt 
och möta nya människor. Du kommer  
garanterat att utvecklas som människa när du 
väljer någon av våra gymnasieskolor; Nordan-
stigs gymnasium i Bergsjö, Staffangymnasiet i  
Söderhamn och Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. 
Vi välkomnar dig till tre roliga år!

 
 
 
 

NORDANSTIGS GYMNASIUM
Läsåret 23/24 startar vi två nya yrkes- 
program: Barn- och fritidsprogrammet 
och Vård- och omsorgsprogrammet. Båda  
utbildningarna har ett lärlingsupplägg 
och det blir mycket tid ute i ”verkligheten”. 
Kanske hos din framtida arbetsgivare? 

STAFFANGYMNASIET
Redan i dörren kan du känna av den spe-
ciella stämning som Staffangymnasiet 
är känd för. Det myllrar i korridorerna av 
samtal och diskussioner. Här finns en  
energi som nästan går att ta på. Alla olika 
typer av människor och stilar blandas och 
du kan enkelt smälta in – eller sticka ut. Alla 
får plats för att alla behövs.
 Dina möjligheter att få en väl anpassad  
gymnasieutbildning är många. Vår ambi-
tion är att ge dig det yttersta av kunskap, 
entreprenörskap och inflytande. Vi öppnar  
dörrarna till både högskolan och arbets-
livet. Alla våra utbildningar erbjuder  

engagerade, kunniga lärare och hög 
kvalitet på undervisningen. På Staffan- 
gymnasiet kan du dessutom både plugga 
och idrotta på elitnivå RIG & NIU.

TORSBERGSGYMNASIET
Vår skola är framgångsrik och strävar 
framåt inom många områden. Atmosfären  
och gemenskapen på Torsbergsgymnasiet  
är mycket speciell. Både mellan eleverna 
och mellan elever och lärare. 
 Möjligheterna att skapa en gymnasie-
utbildning som följer just dina drömmar är 
enorma. Och vi vågar lova dig att din utbild-
ning uppfyller näringslivets krav på arbets-
sätt och arbetsformer samt högskolans 
krav på förkunskaper. Här finns mycket 
att välja på; bland annat IB - International 
Baccalaureate Är du idrottsintresserad 
har du möjlighet att välja mellan ett antal  
idrotter. Vi har elitidrottsgymnasium (NIU), 
riksidrottsgymnasium (RIG) inom para- 
sport samt idrottsprofil inom olika idrotter.


