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En fantastisk miljö
Vi finns i huvudsak i Bildningen, i moderna och fräscha lokaler.  
Vi finns också på Bergska skolan som bland annat har en stor  
fin idrottshall och nyrenoverade verkstadslokaler.

Nyfikna på vår omvärld
Vi är nyfikna på vår omvärld och satsar för en hållbar utveckling. 
Vi tror att det går att förändra världen och att skolan spelar en  
stor roll för detta engagemang. 

Som inriktning har skolan fokus på de globala målen i Agenda 2030. 
Vi har en internationell vision med skolan och har därför kontakter 
runt om i världen och gör resor till bland annat England, Bosnien  
och Liberia. Skolan är FN-certifierad och vi är en EPAS-skola.  
Läs mer om detta i broschyren och på vår hemsida. 

Varför ska du välja oss?
Välkommen till Bergska gymnasiet! Vårt ledord är Tillsammans. 
Det står för allt det vi vill att du ska känna när du börjar här.
Förutom att vi har hög kvalitet på våra utbildningar betyder  
det också:

    Att vi ser dig och bryr oss om dig som individ. 
    Att det är roligt och meningsfullt att lära hos oss. 
    Att du ska få en bra start på ditt vuxenliv. 
    Att du ska få möta och lära dig om andra länder och kulturer.
    Att vi har en härlig stämning och sammanhållning.

Bergska gymnasiet är en lagom stor skola med stort hjärta  
och stort engagemang för utbildning och den enskilda eleven.  

Bra utbildning
Du får en välordnad utbildning där vi kontinuerligt följer upp  
din studieplan och ger dig mycket lärarledd undervisningstid. 
Globalisering, entreprenörskap och samarbete med näringsliv  
och universitet, är centralt i alla program. 

Bra lärare och bra sammanhållning
Vi är riktigt stolta över våra lärare. De trivs bra på Bergska och 
det märks i deras undervisning. De är engagerade i eleverna och 
bra på att stimulera studiemotivationen och sammanhållningen. 
På Bergska gymnasiet har vi även flera aktivitetsdagar, teman 
och projekt för att ha kul tillsammans och lära känna varandra.

Fem snabba  
argument
En stabil lärarkår med stor samlad erfarenhet

Hög lärartäthet (högre än rikssnittet)

Hög andel lärare med lärarlegitimation  
(högre än rikssnittet)

Andelen elever som fullföljer sin utbildning  
inom 3 år (högre än rikssnittet)

Andelen elever med gymnasie examen 
(högre än rikssnittet)

5



Våra program
Bergska gymnasiet är de många möjligheternas gymnasium. Hos oss har du många 
valmöjligheter för din framtid.  Vi har ett flertal studie- och yrkesinriktade nationella 
program och även möjlighet till alternativa utbildningsformer.

Samhällsprogrammet
Samhällsvetenskap 

Beteendevetenskap

Ekonomiprogrammet
Ekonomi

Juridik 

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad (Lärling från år 3)

Måleri (Lärling från år 2)

Barn- och fritidsprogrammet
NYHET: blir skolförlagt (lärling i åk 3) 

Fritid och hälsa 

Pedagogiskt och socialt arbete 

Handels- och administrationsprogrammet
NYHET: blir skolförlagt (lärling i åk 3) 

Handel och service

Administrativ service 

Fordons- och transportprogrammet
Personbil

VVS- och fastighetsprogrammet
Fastighet

VVS

BA.

BF.

EK.

FT.

HA.

NA.

SA.

Vi erbjuder följande program och inriktningar:

Jag heter Tangra Brussander och är rektor på 
Bergska gymnasiet. Min uppgift är att se till att din 
utbildning håller högsta klass och att du trivs och 
utvecklas hos oss. Vi har presenterat flera nyheter  
i vårt utbud de senaste åren. Det är bra både för dig  
och skolan - att ständigt utvecklas!

Hej!



Våra program

Samhällsvetenskapsprogrammet
En bred utbildning för dig som vill veta mer om hur samhället 
drivs och utvecklas i Sverige och internationellt. Du får ett  
vetenskapligt och kritiskt tänkande samtidigt som du lär dig 
uttrycka dina åsikter i tal och skrift. Utbildningen förbereder  
dig för högskolestudier och är en bra grund för de flesta yrken. 

Du får stora valmöjligheter för fortsatta studier och yrken som 
statsvetare, miljövetare, jurist, diplomat, arkitekt, samhälls-  
planerare, psykolog, lärare, socionom m fl.

Vi erbjuder följande inriktningar:
Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap

Ekonomiprogrammet
Vill du lära dig mer om att driva ett företag och företagens villkor
i samhället? Välj ekonomiprogrammet! Utbildningen förbereder
dig för högskolestudier och ger dig många valmöjligheter inför
framtiden. Redan som gymnasieekonom kan du söka jobb på en
ekonomiavdelning eller revisionsbyrå. Här kan du också starta
ett UF-företag. 

Ämnen som ingår och som du också kan utbilda dig vidare i är 
entreprenörskap, företagsekonomi, marknadsföring, redovisning 
och organisation.

Vi erbjuder följande inriktningar:
Ekonomi
Juridik

Naturvetenskapsprogrammet
Båda våra inriktningar, Naturvetenskap samt Naturvetenskap
och samhälle, är högskoleförberedande. Den första går på djupet
inom biologi, fysik, kemi och matematik. Den andra fördjupar
dina kunskaper i naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.
Vi gör laborationer, analyser och fältstudier.

För dig som vill bli forskare, läkare, sjuksköterska, matematiker,
biolog, jobba på laboratorium eller liknande finns många
studievägar efter gymnasiet.

Vi erbjuder följande inriktningar:
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

Barn- och fritidsprogrammet
Utbildningen passar dig som är intresserad av pedagogik och vill 
arbeta med människor i alla åldrar och är intresserad av hälsa,  
samarbete och kommunikation. Den leder till pedagogiska och  
sociala yrken eller fritids- och friskvårdsarbeten.

Vi erbjuder fem yrkesutgångar på programmet:
Barnskötare, elevassistent, personlig assistent, personal inom 
idrotts- och fritidsanläggningar, aktivitetsledare fritidshem,  
bad och fritidsanläggning.

Vi erbjuder följande inriktningar:
Fritid och hälsa
Pedagogiskt och socialt arbete 

Lärling  
från åk 3



Våra program

Bygg- och anläggningsprogrammet
Vill du börja jobba direkt efter gymnasiet? Just nu är det stor 
efterfrågan på arbetskraft inom detta område. Utbildningen ger 
dig en bred kunskap inom byggnation av hus samt anläggning av 
mark till vägar, järnvägar, husgrunder m.m. Du lär dig hur man 
bygger rationellt, säkert och miljömässigt samt om branschens 
olika yrken och arbetsprocesser. Riktar du in dig mot måleri lär 
du dig spackla, måla, hänga väv och tapet bland annat.

Du kan fortsätta studera på yrkeshögskolan eller läsa extra kurser 
som ger dig behörighet till högskolestudier för framtiden. 

Vi erbjuder följande inriktningar:
Husbyggnad. (Lärling från åk 3) 
Måleri. (Lärling från åk 2) 

Handels- och administrationsprogrammet
Passar dig som är intresserad av handel, försäljning och  
marknadsföring samt hur man startar eget. Du läser bland  
annat entreprenörskap, försäljning, kundservice och handel.

Vi erbjuder följande inriktningar:
Handel och service
Administrativ service

VVS- och fastighetsprogrammet
Passar dig som är intresserad av tekniska system i fastigheter.  
Du läser till exempel ellära, systemuppbyggnad, värmelära och 
verktygs- och materialhantering. För dig som gillar ett serviceyrke
och med möjlig yrkesutgång som fastighetsskötare, fastighets 
tekniker, VVSmontör m.m.

Vi erbjuder följande inriktningar:
Fastighet
VVS

Fordons- och transportprogrammet
Passar dig som är intresserad av teknik, motordrivna fordon  
och gillar att arbeta praktiskt. Du har nära samarbete med  
medarbetare och kunder och gillar att lösa problem.
Vi erbjuder följande inriktning:

Personbil

Lärling  
från åk 1

Lärling  
från åk 3

Lärling  
från åk 1

Lärling  
från åk 3

Nio av tio får jobb efter en lärlingsutbildning! Här gör du minst 
halva din utbildning på en eller flera arbetsplatser och vi har ett 
nära samarbete med näringslivet. Du får en yrkesexamen och  
bra kontakter för framtiden.

Om du vill kan du också välja att läsa in grundläggande  
högskolebehörighet. Som lärling kan du söka lärlingsersättning 
från CSN och få 1000 kronor extra varje skolmånad under ditt 
lärlingsår.

!



Lär känna Bergska
Det här är våra fantastiska lärare. Här får du chansen att lära känna några av oss lite 
bättre! Följ oss på Instagram under @bergskagymnasiet för att lära känna vår personal 
och våra elever ännu bättre!

Ann-Catherine 
Oweling 

Undervisar i matematik  
och fysik. Har bestämt sig 

för att bada i alla Finspångs 
kommuns sjöar. Har hunnit 

med 148! Cyklar överallt.

Ronny Hagberg
Undervisar på bygg- och  
anläggningsprogrammet 

Historieintresserad.  
Seglare

Anna Hellerstedt 
Lärare i Barn- och fritidsämnen, 
samhällskunskap och spanska. 
Anna är författare och väldigt 
snäll. Hatar rasism och älskar  
hästar. Samlar på länder, har 

endast varit i 64 stycken.

Pelle Sjöborg 
Undervisar i  

samhällskunskap och  
religion. Expert på hiphop från 

New York och amerikanska 
södern. Gillar motorcyklar, 

snowboard, fiske, vinylskivor, 
serietidningar och  

att vandra.

Göran Rumenius 
Undervisar i filosofi, psykologi  

och samhällskunskap.  
Gillar eurotechno och gamla 

bilar. Speciellt Citroën.  
Har inte bara skrivit en bok  

om studieteknik utan  
även barnböcker.

Annika Rumenius 
Undervisar i engelska, franska  
och religion. Samlar på giraffer 

och tycker om att baka. Kan 
gå vilse överallt. 

Malin Fritiofsson
Undervisar i ekonomiämnen 
Äter inte frukt och grönsaker. 
Har aldrig ätit en jordgubbe.  
Älskar godis, dillchips, musik  

och att springa.

Annika Andrén 
Undervisar i biologi  

och naturkunskap. Sjunger 
i kör. Har en nymfparakit. 

MC-semestrar gärna, senast 
till Italien. Jobbade 15 år som 

undersköterska innan hon 
utbildade sig till lärare.

Peter Edwinzon 
Undervisar i svenska och 

historia. Spelar en massa olika 
instrument, bland annat  
i bandet På G. Bergskas  

glädjespridare!

Monica Vestin 
Undervisar i engelska  

och tyska. Läser gärna  
deckare och älskar hundar  

och hockey.



Vi har kul tillsammans
Vi tycker det är viktigt med en god sammanhållning  
och att ha roligt under gymnasietiden. 

Skolstarten! 
En bra skolstart är otroligt viktig för att alla ska känna sig 
välkomna, lära känna varandra, prata om sommaren och 
peppa inför ett nytt skolår. På Bergska ägnar vi därför tre 
hela dagar till en kick-off!

Första dagen är det klassdag med fokus på att hänga  
med klassen. Andra dagen är det programdag med syftet 
att fördjupa sig i karaktärsämnena för ditt program och 
samtidigt lära känna kamrater i övriga årskurser på 
samma program. Sista dagen äger Bergska Open rum på 
Arena Grosvad och då arrangeras en poängjakt mellan 
skolans alla program. På bilderna kan du se när eleverna 
kämpar i olika grenar - i allt från elektriska tjuren till  
minnestävlingar. 

Bergska on the Beach! 
Det är trevligt med traditioner. Varje år inför skolavslut-
ningen arrangerar vi Bergska on the Beach. Det är en  
dag när vi träffas för att ha trevligt och tävla i ett flottrace 
som lagen bygger helt själva utifrån ett startkit.

Bergska battle! 
Under året pågår också ”Bergska Battle” som är en 
poängjakt där alla klasser deltar och samlar poäng  
utifrån olika uppdrag som publiceras varje månad.  
Uppdragen varierar från snabbhet och styrka till olika 
typer av kunskap och färdighet. Syftet är såklart att  
ha kul och lära sig nya saker tillsammans!

Temadagar! 
Vi gillar temadagar! Vårt elevråd är engagerade och 
planerar ofta aktiviteter inför jul, påsk, alla-hjärtans-dag 
och så vidare.



Vi bryr oss om  
dig och din framtid
Elevhälsan är viktig!
Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevernas 
fysiska och psykiska hälsa och lärande ett ansvar för oss alla  
i skolan. Vårt elevhälsoteam erbjuder olika former av stöd  
för att du ska lyckas nå dina mål med din utbildning!

Studietid och elevinflytande är också viktigt!
Förutom en stark och välfungerande elevhälsa erbjuder vi 
studietid, mattestugor och mycket extra stöd. Vi har även ett 
engagerat elevråd som fungerar som en demokratisk bas där 
eleverna har möjlighet att påverka skolan och undervisningen – 
något vi värderar högt! Som elevrådsrepresentant skaffar du  
dig även många nyttiga erfarenheter inför framtiden.

Vi finns  
här för dig!
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Vi satsar för hållbar utveckling! 
Går det att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och 
orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen? JA säger 
193 av FNs medlemsländer – om vi arbetar för det tillsammans.  
17 globala mål sammanfattar det som länderna samt Bergska  
gymnasiet har förbundit sig att göra.

Global profil
2019 införde vi en global profil på samhällsprogrammets samhälls- 
inriktning för att erbjuda eleverna möjlighet att fördjupa sig lite  
extra i frågor som rör hållbar utveckling genom att exempelvis arbeta  
i och med olika projekt.

EPAS-skola
Bergska gymnasiet är en  EPAS-skola. Det innebär att  
vi har tillgång till expertföreläsare, EU-parlamentariker  
och en pedagog med specialkunskaper om hur  
EU-samarbetet fungerar.

FN-certiferad skola   
Läs mer på www.bergskagymnasiet.se 

Vi satsar på entreprenörskap! 
På Bergska får du möjlighet att starta, driva och avveckla ett  
UF-företag. Att driva UF är kul, lärorikt och på riktigt. Du får på ett 
praktiskt och verklighetsförankrat sätt lära dig mer om hur man  
skriver en affärsidé och om försäljning och bokföring. Samtidigt  
som du övar dina färdigheter i problemlösning, samarbete,  
konflikthantering, presentationsteknik och skapar dig ett attraktivt 
kontaktnät. 
 
Entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser behövs också  
när vi tar oss an ekologiska och sociala utmaningar och skapar ett 
gott liv för alla inom ramarna för vad vår planet 
tål. Bergska gymnasiet har antagit utmaningen  
att arbeta för hållbar utveckling.

!



www.bergskagymnasiet.se
@bergskagymnasiet

Välkommen till oss!

Mer info 
om öppet 
hus osv:


