
Ta med dina mål och dina drömmar.
      - vi tar dig ut i världen!



Hos oss har vi en familjär stämning där det är viktigt att alla trivs.

Dina mål är viktiga för oss!
Du är delaktig i ditt lärande och kan uppleva det du studerar! Vi erbjuder dig en skola med 
kompetenta lärare där eleverna är trygga och trivs. 

Undervisningen bedrivs i ljusa lokaler med modern utrustning och tillgång till skolbibliotek.

Vi lär av varandra och anpassar oss efter dina behov för att du ska lyckas med dina studier, 
vara väl förberedd för universitet och högskolor och nå framgång i arbetslivet. 
Vår exceptionellt höga lärartäthet ger dig möjlighet att utvecklas och nå högre studieresultat.

En internationell erfarenhet öppnar många dörrar efter gymnasiestudierna!
Praktisk erfarenhet, resor och studiebesök är viktiga och ingår i alla våra utbildningar. 
Vi har ett nära samarbete med skolor, organisationer och näringslivet, lokalt och internationellt.

Väletablerade och långsiktiga internationella samarbeten varvas med projekt och studiebesök 
på alla våra program. Vårt samarbete med Lagoa skola, Universitetet i Saõ Miguel, företag 
och organisationer på Azorerna i Portugal ger oss oförglömliga erfarenheter.

Idrott och musik
Både idrott och musik bidrar till att utveckla tänkande och inlärning. Hos oss kan du fördjupa 
dig i ditt instrument eller i din idrott. Vi erbjuder multisport och golf med tränare. 
Du kan göra din egen idrott till en del av din utbildning.

Skolbibliotek och Elevhälsa
På skolan finns det tillgång till ett modernt bibliotek bemannat med en bibliotekarie som 
samarbetar med våra elever och lärare i undervisningen. Vi har också ett väletablerat 
elevhälsoteam som finns tillgängligt för våra elever.

Besök oss gärna och träffa våra härliga elever och lärare!

/Kristian Lindgren, rektor

Välkommen till Örkelljunga Gymnasieskola

Jag heter Arvid Persson och går det tredje året på 
Örkelljunga gymnasieskola. 
Jag är ordförande i elevkåren och jag vill bjuda in dig 
till vår elevkår. 
Elevkåren samarbetar med skolan för att utveckla 
undervisningen. 

Vi har flera utskott som arbetar med allt ifrån 
gemensamma aktiviteter till att anordna studentbalen. 

/Arvid Persson, elevkårens ordförande

Välkommen till Elevkåren!
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Du som läser ekonomi på Örkelljunga gymnasieskola vill jobba med marknadsföring 
eller redovisning i eget företag eller som anställd i ett företag eller i en organisation. 
Vi erbjuder en utbildning med ett internationellt fokus som är väl förankrad i det 
regionala näringslivet.

Våra inriktningar:
• Ekonomi
• Juridik

Praktisk erfarenhet, resor och 
studiebesök är viktiga och ingår i 
utbildningen. Vi har ett nära sam-
arbete med företag både lokalt 
och internationellt. Hos oss får du 
möjlighet att jobba med företag 
i Sverige och andra länder med 
särskilt fokus på lokala företag 
och organisationer. Våra elever 
besöker Stockholm för att på 
plats studera de politiska institutionerna. Resor till Bryssel eller delta-
gande i EU-projekt görs för att konkret ge ett internationellt perspek-
tiv. Skolan har ett väletablerat samarbete med Lagoa kommun och 
universitetet i Sao Miguel, Portugal där vi jobbar med skolor, universi-
tet och företag.

Skolan har ett etablerat samarbete med Forza of Sweden och Ung 
företagsamhet (UF). 
Vi har också ett nära samarbete med partnerskolor, universitet och 
föreningar lokalt och internationellt.

Efter vår ekonomiutbildning kan du gå vidare till högre studier eller 
ge dig ut på arbetsmarknaden som anställd eller som egen företa-
gare. Du har också erfarenhet av att samarbeta internationellt och 
av att driva eget företag.

Ekonomiprogrammet

Fordonsprogrammet är utbildningen för dig som är intres-
serad av bilar samt teknik och vill jobba med fordon efter 
din utbildning. Vi jobbar främst med att reparera och serva 
personbilar, större maskiner och lastbilar.

  Våra inriktningar:
  •  Personbil
  •  Lastbil och mobila maskiner 

Under utbildningen får du lära dig hur bilen är uppbyggd, 
hur de olika systemen fungerar, att utföra service och re-
paration samt använda diagnos- och felsökningsprogram. 
Utbildningen belyser även service och kundbemötande då 
det är en viktig del i yrket. Vårt mål är att du skall både vara 
anställningsbar och kunna läsa vidare efter utbildningen.

Våra nybyggda lokaler är utrustade med toppmodern 
teknik och ger oss möjlighet att jobba mycket praktiskt med 

moderna fordon. Under din utbildningstid erbjuds du körkortsundervisning. I din utbildning genomför du 15 veckors Arbets-
plats Förlagt Lärande med företag i regionen som skolan har ett nära samarbete med. Studiebesök är ett naturligt inslag 
under hela utbildningstiden.

Fordonsbranschen är 
ett omväxlande och 
intressant yrke med sto-
ra framtidsmöjligheter. 
Efter utbildningen kan 
du jobba som mekani-
ker och efter några år i 
yrket kan du bli tekniker, 
kundmottagare, verk-
stadschef eller egenfö-
retagare.

Fordonsprogrammet
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Naturvetenskapsprogrammet är program-
met för dig som är intresserad av att få veta 
mer om sambanden i naturen och allt som 
rör livets villkor. Vi erbjuder dig möjligheten 
att jobba praktiskt i moderna laborationslo-
kaler i samarbete med universitet och även 
ute i naturen.

Våra inriktningar:
• Naturvetenskap
• Naturvetenskap och samhälle

Du får lära dig mycket om de naturlagar 
som styr allt på jorden och resten av univer-
sum. Du läser mycket matematik, vilket är ett 
oumbärligt verktyg i fysik, kemi och teknik. 
Vi varvar teori, laborationer och diskussioner 

för att på så sätt bredda dina kunskaper och utveckla ditt naturvetenskapliga tankesätt. 

Skolan har ett väl utvecklat nätverk för studiebesök och föreläsningar, såväl nationellt som internationellt. Du får exempelvis 
chans att åka på seminarier som Berzelius-, Linné- och Nobeldagarna men också studiebesök till Stockholm och Köpenhamn. 
Vårt nära samarbete med Lagoa kommun och universitetet i Sao Miguel, Portugal tillhör höjdpunkterna i utbildningen. Kursen 
naturvetenskaplig specialisering ger dig möjlighet att fördjupa dig inom astronomi och naturvetenskaplig mätmetodik.

Behovet av välutbildade naturvetare 
ökar. Efter det här programmet blir 
du behörig att söka till alla högskole- 
och universitetsutbildningar. Du kan 
läsa vidare till många spännande 
yrken, allt från läkare och veterinär 
till ingenjör och farmaceut. 

Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet på Örkelljunga gymnasieskola förbe-
reder dig för vidare studier på högskola och universitet. Vi erbjuder en 
utbildning med ett internationellt fokus som är väl förankrad i ett demo-
kratiskt arbetssätt. Eleverna deltar praktiskt i kommunens politiska arbete.

Våra inriktningar:
• Samhällsvetenskap
• Beteendevetenskap

Samhällets politiska utveckling samt olika tros- och livsåskådningar är 
centrala i vår utbildning. Vi diskuterar historiska händelser och du får en 
djupare förståelse ur olika ideologiska perspektiv. Tillsammans skapar vi 
en god gemenskap och vidgade perspektiv i allt från lokalpolitiska frågor 
till globala miljöfrågor. Genom diskussioner och fördjupningsuppgifter 
lär du dig att tänka kritiskt. Du kommer att lära dig kommunikation och 
samarbete i ett globalt sammanhang.

Skolan har ett ambitiöst internationellt studiebesöks- och samarbetspro-
gram. Vi besöker Stockholm för att på plats studera de politiska institutio-
nerna samtidigt som vi besöker muséer och viktiga platser som förankrar 

lärandet i en 
verklig miljö. På 
samma sätt gör 
vi resor till Bryssel 
eller deltar i 
EU-projekt görs 
för att konkret 
ge ett internationellt perspektiv. Vi har ett väletablerat samarbete 
med Lagoa kommun och universitetet i Sao Miguel, Portugal där vi 
jobbar med skolor, universitet och företag. 

Dina gymnasiestudier på samhällsvetenskapsprogrammet ger dig 
bra förutsättningar att lyckas med dina vidare studier. Socionom, 
jurist, lärare, arkitekt eller psykolog är bara en liten del av de många 
utbildningarna som finns.

Samhällsvetenskapsprogrammet
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Våra introduktionsprogram förbereder dig för att påbörja studier 
på de 
nationella programmen, eller för ett aktivt yrkesliv. 

Vi erbjuder samtliga 
introduktionsprogram:
• Preparandutbildning
• Programinriktat individuellt val mot 
 Fordons- och transportprogrammet
• Yrkesintroduktion
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion

Vi erbjuder programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion 
mot Fordons- och transportprogrammet som sökbart alternativ. 
Här läser du yrkeskurserna tillsammans med elever från Fordons- 
och transportprogrammet i våra nya, moderna lokaler.

Introduktionsprogram Introduktionsprogram
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Idrottsgymnasiet

Idrottsutövning påver-
kar din studieförmåga 
positivt och gör dig 
friskare! Därför kan du 
hos oss kombinera dina 
gymnasiestudier med 
en idrott. Du som går 
vårt idrottsgymnasi-
um i Örkelljunga, läser 
tillsammans med alla 
andra elever på något 
av våra program men 
du har träning i din idrott 
två tillfällen/vecka. Ut-
över träningen läser du 
också idrottsteori som 
bland annat innefattar 
träningslära, skador, kost 
och näring och mental 
träning. Idrottsteorin 
läser du vid ett extra 
tillfälle var tredje vecka. 

Vårt idrottsgymnasium är ett bra alternativ för dig som vill läsa på ett vanligt 
program men samtidigt få möjlighet att utvecklas i din idrott och få med 
detta i dina betyg. Vi har inget uttalat elitkrav men du ska vara seriös och vilja 
utvecklas i din idrott. Oavsett vilken idrott du vill välja kan den normalt ingå 
i vårt idrottsgymnasium. Exempel är multisport och golf där skolan har egna 
tränare. Men även idrotter som e-sport, fotboll, volleyboll, orientering, ishock-
ey, ridning mm kan ingå om skolan etablerar ett samarbete med tränaren i 
din egen klubb/förening. Totalt 200 p ”Idrott och Hälsa Specialisering” läses 
på tre år och här ingår både idrottsteori på skolan och idrottsträningen. 

Multisport

Är du nyfiken på nya utmaningar, gillar du att utvecklas samtidigt som 
du får pressa dig till det yttersta i olika fysiska moment? 
Lockar din individuella prestation mer än lagidrotter? 
Gillar du att röra dig utomhus? 

Då är Örkelljunga gymnasie-
skolas multisportgymnasium ett bra val för dig! 

Hos oss på multisportgymnasiet får du testa på en mångfald av olika 
uthållighetsidrotter såsom till exempel löpning, orientering, mountainbike 
och skidåkning. 

Det sker under organiserade former oavsett din tidigare kunskap i dessa 
grenar och vi använder teknisk pulsmätningsutrustning. Vi hoppas att 
du utvecklas både psykiskt och fysiskt hos oss och framförallt att du har 
roligt. 

Som pricken över i:et 
tänker vi även att du tar 
dig an nationella täv-
lingar under skoltiden till-
sammans med oss, som 
till exempel utmaningen 
”Toughest”. 

En populär bonus är 
mountainbiken du får 
av skolan till träningen.
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Örkelljunga Gymnasieskola 
Kungsvägen 7 • 286 34 Örkelljunga

www.orkelljunga.se/utbildningscentrum
www.facebook.com/orkelljunga.utbildningscentrum

Rektor: Syv:
Kristian Lindgren Venera Demaj
kristian.lindgren@orkelljunga.se venera.demaj@orkelljunga.se
0435-55211 0435-55239

Exp.
utbildningscentrum@orkelljunga.se
0435-55210


