Innovation för livet!
För framtidens
innovatörer och
entreprenörer
Läsåret 2023-2024
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Seriositet, engagemang

& nyfikenhet
Konceptet innovation är för oss att tänka, skapa och presentera
något nytt som har värde och betydelse för andra. Att utveckla
ditt innovativa tänkande gör du på Widerströmska gymnasiet
genom att arbeta med learning-by-doingprocesser. Det betyder
att under din tid hos oss får du arbeta med färdighetsträning
och praktiska tillämpningsuppgifter, exempelvis
problemlösningsövningar, laborationer, forskningsprojekt,
diskussions- och presentationsuppgifter samt yrkespraktik.
På Widerströmska gymnasiet sker det innovativa arbetet inom
programmen på följande sätt:

Ekonomiprogrammet

W

iderströmska gymnasiet är en kommunal
gymnasieskola som erbjuder fyra program:
Teknik, Naturvetenskap, Ekonomi samt Vård- och
Omsorg. På skolan arbetar kompetenta lärare med
djupa ämneskunskaper för att ge dig en högkvalitativ
utbildning i moderna lokaler.
Skolan är placerad i en unik miljö – mitt bland
framtidens och nutidens forskare, tekniker, läkare
och entreprenörer. Skolans ledord är seriositet,
engagemang och nyfikenhet.

Vi vill väcka din lust att lära och ge dig goda
förusättningar för att studera vidare. Du får vägledning för att bli den bästa versionen av dig
själv. Det innebär att du ska ha höga förväntningar
på oss och i gengäld vill vi att du är nyfiken,
motiverad, vill ta ansvar och utvecklas.
Tillsammans med eleverna skapar vi en kreativ
miljö i en öppen och tillåtande kultur som
inspirerar till lärande, entreprenörskap och
innovation. Widerströmska gymnasiet är en
personlig skola med god atmosfär vilket gör att
alla blir sedda och uppmärksammade.

Widerströmska gymnasiet står för
en bred och fördjupad utbildning, ett
förhållningssätt som kännetecknade
Karolina Widerström.
Vem var Karolina Widerström?
Skolan har fått sitt namn efter Karolina Widerström
(1856-1949), Sveriges första kvinnliga läkare.
Hon var en feministisk pionjär som stred för
kvinnors hälsa, rättigheter och var engagerad
i jämställdhetsfrågor. Hennes insatser har
haft stor betydelse inom gynekologi,
sexualupplysning och jämställdhet.
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Vi stärker dina entreprenöriella
kompetenser såsom självständighet,
kreativitet och initiativtagande. Du
kommer att få driva företag, gå på
studiebesök och träffa inspirerande
människor. Vidare kommer du att
utveckla dina ledaregenskaper och testa
på att vara en sann entreprenör.

Naturvetenskapsprogrammet
Väljer du att studera
Naturvetenskapliga programmet
på Widerströmska gymnasiet får
du tillgång till fantastiska labbsalar.
Du får även laborera med flygande
kossor, dissekera hjärtan och tillverka
huvudvärkstabletter.

Teknikprogrammet
Väljer du Teknikprogrammet får du
undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska
objekt och processer. Du kommer
bland annat få bygga dina egna
radiostyrda bilar, skapa olika objekt i
CAD och skriva ut dem i 3D-printer.

Samverkan med
högskolor och
universitet
Vi har samverkansavtal med
Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH), Södertörns högskola (SH),
Röda Korsets Högskola (RKH) och
Karolinska Institutet (KI) som vi är
väldigt stolta över. Våra samarbeten
går ut på att skapa progression
i olika kurser, från årskurs 1 på
gymnasiet till att du är behörig
och väl förberedd inför studier på
högskola.
Exempel på samverkan kan vara:
utveckling av digitalt lärande,
pedagogisk utveckling, deltagande
vid seminarier, handledning av
studenter, kompetensutveckling,
gemensam fortutbildning,
gemensamma samlingssalar och
laboratoriesalar samt projektarbeten.
Vi vill motivera våra elever att
studera vidare och vara innovativa
resten av livet!

Campus Flemingsberg
ligger endast 20 minuter
med pendeltåg från
T-Centralen och har utmärkta
kommunikationer från
Stockholms södra regioner.

Vård- och Omsorgsprogrammet
På Vård- och Omsorgsprogrammet får
du jobba med hela människan i fokus.
Med teorin du läser i skolan får du
en stadig grund att stå på inför
praktik ute i verkligheten. Du blir
väl förberedd på att jobba som undersköterska eller så har du möjligheter att
studera vidare.
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Varva viktig kunskap med minnesvärda aktiviteter

Aktiviteter under läsåret
Widerströmska dagen
Samma dag som Nobeldagen råkar
också Karolina Widerström vara
född. I sann Widerströmsk anda väljer
vi därför att fira henne denna dag.
Både aktiviteter och föreläsningar
förekommer.

Karriärdagen
Kopplingen mellan skola och
arbetsliv är viktig. Därför anordnar
Widerströmska en karriärdag där
företag och universitet med tydlig
koppling till våra program kommer
till skolan och föreläser.

UF-mässa

Elevkåren
Widerströmskas ideella elevkår består idag av elever från
samtliga program och årskurser. Syftet med elevkåren
är att skapa sammanhållning och gemenskap bland alla
elever. Elevkåren ansvarar dessutom för vissa aktiviteter på
skolan och anordnar uppskattade poängjakter för eleverna.
Widerströmskas elevkår vill ha just dig som medlem!

Widerströmskas ideella forskarförening
Forskarföreningen startades av elever från Naturprogrammet
och består idag av ett flertal medlemmar. Tillsammans
diskuterar de forskning inom olika naturvetenskapliga ämnen,
går på studiebesök och har ett nära samarbete med en annan
skola kring forskning.

"En skola som

uppmuntrar dina
intressen!"
På Widerströmska gymnasiet
uppmuntras innovation och
nytänkande. Kanske vill du starta
eller vara med och driva en
intressegrupp på skolan under
din gymnasietid? Hos oss har du
möjlighet till det!

Om du driver ett UF-företag på
skolan kommer du att få vara med
om Huddinges UF-process. Vi
ordnar elevkickoff, mässan Ung
och företagsam i Huddinge där ditt
UF-företag får möjlighet att pitcha
för riskkapitalister och tävla i olika
kategorier. Du deltar också på den
Regionala mässan där UF-företag från
hela Stockholm deltar.

Vinterfriluftsdag
Under dagen anordnar vi olika
vinteraktiviteter. Vintern 2021 åkte
stora delar av skolan iväg till Romme
för skidåkning. Vi strävar efter att
varje år kunna genomföra detta i
samverkan med elevkåren.

Widerströmska gymnasiet är en av tre skolor som i samarbete
med Unga Innovatörer utvecklar gymnasieskolan med
Innov8 som grund. Eleverna får träna på sina innovativa
förmågor: kreativitet, problemlösning och samarbete.
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Ekonomiprogrammet

Gymnasiegemensamma
kurser

Du som vill driva företag, du som hittar lösningar när andra bara ser problem, du som
vill utveckla dina ledaregenskaper - du ska söka Ekonomiprogrammet hos oss!

E

konomiprogrammet ger dig en bred bas att
bygga vidare på och gör dig väl förbered inför
högskolestudier. Du utvecklar kunskaper inom
samhällsekonomi, företagsekonomi, juridik och
entreprenörskap. Undervisningen sker såväl
teoretiskt som praktiskt i form av studiebesök
och verklighetsnära uppgifter. Inom programmet
får du träna på att ta initiativ, utveckla din
kreativitet, lösa problem samt att planera och
driva olika spännande projekt. Du får lära dig
om ekonomiska förhållanden i samhället, hur ett
företag är organiserat och hur Sveriges lagar
påverkar företag och privatpersoner.
Programmet passar dig som i framtiden vill
arbeta nytänkande och innovativt inom exempelvis
samhällskunskap, ekonomi, företagande, juridik,
språk och entreprenörskap. Redan år 1 får du jobba
kreativt med olika uppgifter för att öva på att tänka
innovativt.
Under det sista året får du användning av dina
teoretiska kunskaper då du får driva ett eget

UF-företag inom ramen för Ung Företagsamhet.
Du får kunskaper hur man startar, driver och
avslutningsvis avvecklar ett företag.

Inriktning ekonomi
Widerströmska gymnasiet erbjuder Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi. Du lär dig att
driva företag praktiskt och teoretiskt genom att läsa
redovisning, kalkyering, marknadsföring, ledarskap
och organisation. Du kommer själv att få välja
kurser för indivuellt val.

Många studerar
vidare till
Ekonom
Marknadsförare
Jurist
Mäklare

Gurpreet, årskurs 2
Gurpreet gick tidigare i en
annan gymnasieskola men
bytte till Widerströmska
hösten 2022. Han tycker
Widerströmska skiljer sig från
andra skolor på flera sätt.
"Här finns det bland annat
nya fräscha lokaler och skåp
som öppnas med bricka eller
app. Att brickan även funkar
som passérbricka in till skolan
gör att skolan också blir en
säkrare plats att vara på."

"En inkluderade
miljö där man
blir sedd"

"Oavsett vilken typ av
gemenskap man är van med,
tror jag att alla kommer att
trivas då det är en relativt
liten skola, men med stor
gemenskap."
Gurpreets tips till alla som
väljer för första gången är att
välja program efter intresse.
Tycker man att företagande,
bokföring och juridik är kul,
så är Ekonomiprogrammet
ett perfekt val.
"Var dock noggrann med
att ta anteckningar och lyssna
på lektionerna. Fråga om det
är något du inte förstår och
var öppen för ny kunskap."

Gemenskapen på skolan är
fantastisk, menar Gurpreet.
Han berättar att skolan har en
öppen miljö där man känner
sig inkluderad.

Poäng

Engelska 5 			
Engelska 6 			
Historia 1b			
Idrott och hälsa 1		
Matematik 1b			
Matmatik 2b			
Naturkunskap 1b		
Religionskunskap 1		
Samhällskunskap 1b		
Samhällskunskap 2		
Svenska 1		
Svenska 2 			
Svenska 3			
eller Svenska som andraspråk
1, 2 och 3

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

Programgemensamma
kurser

Företagsekonomi 1		
Moderna språk 		
Privatjuridik			
Psykologi 1 			

100
100
100
50

Kurser inom inriktningen
ekonomi

Entreprenörskap och
företagande
Företagsekonomi 2 		
Matematik 3b 			

100
100
100

Programfördjupning

Entreprenörskap 		
Marknadsföring		
Företagsekonomi
- specialisering 		

100
100

Kurser inom individuellt val
Gymnasiearbete 		

200
100

100

TOTALT			2 500
Visste du att..
Som elev på Ekonomiprogrammet kommer du få starta
och driva UF-företag. Elever från Widerströmska har
vunnit flera priser för sitt företagande.
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Naturvetenskapsprogrammet

Amanda, årskurs 2

Naturvetenskapsprogrammet är en bred utbildning som ger behörighet till flera
högskoleutbildningar.

Amanda går i tvåan
på Naturvetenskapliga
programmet och är väldigt
nöjd över sitt val.

”Möjlighet att
välja min egen
väg"

Många studerar
vidare till

N

aturvetenskapsprogrammet passar dig som är
intresserad av naturvetenskap och matematik
men också av att utveckla din förmåga att lösa
problem och att tänka såväl kritiskt som analytiskt.
Programmet väver ihop teori med praktiska
moment som laborationer och studiebesök. De
naturvetenskapliga ämnena kemi, biologi fysik och
matematik utgör grunden för programmet. Du får
prova på att planera och utföra experiment, göra
iakttagelser och analysera resultatet i skolans fina
labblokaler.
Under dina tre år hos oss på Widerströmska
utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt.
Det innebär att tänka kritiskt och analytiskt, föra
logiska resonemang, utveckla din förmåga att lösa
problem och samtidigt väcka din nyfikenhet och
upptäckarglädje. Programmet ger förståelse för hur
naturvetenskap och samhälle har påverkat varandra.
Utbildningen ger också god vana att använda
modern teknik och utrustning.
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Läkare
Ingenjör
Kemist
Biolog

Hon valde Naturprogrammet
för att det är "ett otroligt
brett program som ger mig
möjlighet att välja precis
vilken väg jag själv vill efter
gymnasiet", säger hon.
Vidare berättar hon att
naturprogrammet blev ett
självklart val eftersom hon
tycker de naturvetenskapliga
ämnena är intressanta. Att
det dessutom ger en bred
kunskapsbas inför framtida
studier, menar Amanda är ett
stort plus.
Den kursen hon tyckt
om mest hittills har varit
psykologi vilket hon läser som
ett individuellt val.

Gymnasiegemensamma
kurser

"Jag tycker den är otroligt
intressant då man verkligen
går in på djupet om hur
människor tänker, känner och
agerar. Enligt mig gör kursen
att jag lättare kan förstå mina
medmänniskor och underlättar
relationer vilket är viktigt i
samhället."

Poäng

Engelska 5 			
Engelska 6 			
Historia 1b			
Idrott och hälsa 1		
Matematik 1c			
Matematik 2c			
Matematik 3c		
Religionskunskap 1		
Samhällskunskap 1
Svenska 1
Svenska 2 			
Svenska 3			
eller Svenska som andraspråk
1, 2 och 3

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
kurser

Amandas tips till de som vill
söka till det naturvetenskapliga
programmet är att de verkligen ska tycka om naturämnena.
Gör man det så blir hela
utbildningen roligare och mer
givande eftersom det är ett högt
tempo. Man läser dessutom
flera fördjupningskurser inom
ämnena.

Biologi 1			
Fysik 1a			
Kemi 1 			
Moderna språk 		

100
150
100
100

Kurser inom inriktningen
naturvetenskap

Biologi 2 			
Fysik 2			
Kemi 2				
Matematik 4		

100
100
100
100

Programfördjupning

Inriktning naturvetenskap
Här på Widerströmska gymnasiet erbjuder vi
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap. Inriktningen ger fördjupade kunskaper
inom biologi, fysik, kemi och matematik och är den
bredaste inriktningen. Du kommer själv att få välja
kurser för individuellt val och programfördjupning.

Naturvetenskaplig
specialisering
Engelska 7/ Matematik 5

100
100

Kurser inom individuellt val
Gymnasiearbete 		

200
100

TOTALT			

2 500

Visste du att..
Som elev på Naturvetenskapliga programmet
för du laborera med flygande kossor, dissekera
hjärtan och tillverka huvudvärkstabletter.
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Teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma
kurser

Engelska 5 			
Engelska 6 			
Historia 1a1			
Idrott och hälsa 1		
Matematik 1c		
Matematik 2c			
Matematik 3c		
Religionskunskap 1		
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 		
Svenska 2 			
Svenska 3			
eller Svenska som andraspråk
1, 2 och 3

Gillar du matematik, fysik och teknik? Då är det här rätt program för dig!

T

eknikprogrammet är ett högskoleförberedande
program som ger dig grunden för att studera
vidare inom främst naturvetenskap och teknik men
även inom andra områden. Teknikprogrammet är
inriktat mot entreprenörskap och värver samman
teori med praktiska moment som laborationer och
studiebesök. Du kommer att få analysera och tolka
uppgifter samt kommunicera resultat i både tal
och skrift. Du får träna på att lösa uppgifter på ett
kreativt och problemlösande sätt.
Programmet passar dig som är intresserad
av teknik, gillar matematik och är kreativ.
Utbildningen ger dig fördjupande kunskaper
som är anpassade inför framtidens tekniska
utmaningar. På Teknikprogrammet får du kunskap
kring teknikens roll i samhället och hur teknik
formas och ständigt förändras.

Inriktning teknikvetenskap
Widerströmska gymnasiet erbjuder
Teknikprogrammet med inriktning
teknikvetenskap. Inriktningen ger dig fördjupad
kunskap kring teknik, fysik och matematik. Du
får lära dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder
samt matematisk modellering, simulering, styrning
och reglering. Efter studenten kan du studera
vidare på en teknisk högskola och välja bland en
mängd utbildningar. Du kommer själv att få välja
kurser för individuellt val och programfördjupning.

Många studerar
vidare till
Ingenjör
Datatekniker
Spelutvecklare
Webbdesigner

Poäng

Nino och Mattias, årskurs 3
Att Nino och Mattias skulle
välja teknikprogrammet var
ett enkelt val.
"Vi valde teknikprogrammet
för att vi vill utveckla vår
kunskap inom den digitala
världen. Det finns så många
möjligheter inom IT."
På vilka kurser som de tyckt
mest om under sina tre år
svarar båda att matematiken,
fysiken och programmeringen
har varit de bästa kurserna.

"Även om vi har våra favoritkurser skulle vi generellt säga
att Teknikprogrammet är
väldigt brett, otroligt roligt och
intressant."
Stämningen på skolan tycker
Nino och Mattias är bra.

”Alla är trevliga här"
"Det vi tycker särskilt mycket
om med Widerströmska är att
alla elever och all personal här
är trevliga."
Nino och Mattias bästa tips
till de som ska söka till Teknikprogrammet är att hänga med
i studierna från start, annars
finns det risk att man hamnar
efter i undervisningen.
"Att fokusera på matematiken redan från första dagen
är väldigt värdefullt i längden,
detsamma gäller fysiken. Det
är en hög nivå och kräver fullt
fokus."

100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
kurser
Fysik 1a			
Kemi 1 				
Teknik 1 			

150
100
150

Kurser inom inriktningen
teknikvetenskap

Fysik 2		
Matematik 4 			
Teknik 2			

100
100
100

Programfördjupning

Teknik - specialisering
Programmering 1 		
Entreprenörskap		
Engelska 7/ Matematik 5

100
100
100
100

Kurser inom individuellt val
Gymnasiearbete 		

200
100

TOTALT			2 500

Visste du att..
Som elev på Teknikprogrammet har du tillgång till
både en datorsal och en tekniksal med verktyg. Där
har det skapats radiostyrda bilar och 3D-printade
legobitar.
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Vård- och omsorgsprogrammet
Programmet passar dig som är intresserad av hälsa, vård, omsorg och som gillar att
arbeta med människor.

Gymnasiegemensamma
kurser

Stella, årskurs 3
Stella går i årskurs 3 på
vård- och omsorgsprogrammet. Hon visste tidigt att hon
ville hjälpa människor och
lära sig mer om hur man kan
bemöta andra. Valet att börja
vård- och omsorgsprogrammet föll sig därför naturligt.

”Det känns som ett spännande yrke. Dessutom tror jag att
mina förkunskaper som
undersköterska kommer att
underlätta arbetet sen."
Stellas tips till elever som
vill söka till vård- och omsorgsprogrammet är att hålla
ut. "Det kan kännas mycket i
början eftersom att allting
är nytt. Med tiden blir det
enklare och superkul!", säger
hon.

”Lärarna finns
alltid där som ett
stöd"

V

ård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram där du får med dig teoretisk
kunskap och praktiska övningar.
Du får kunskaper från olika ämnesområden
som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi
och vårdvetenskap. Inom programmet ingår många
olika kurser med fokus på människokroppens
uppbyggnad och funktion, hälsa, kommunikation, bemötande samt kunskap kring sjukdomar,
diagnoser och olika funktionsvariationer.
Du får lära dig att hantera och bemöta människor
med olika föutsättningar och behov. Inom
programmet ingår tre praktikperioder inom LSS,
äldreomsorg och sjukhus. Praktiken bidrar till att
du utvecklar yrkeskunskaper och förstår yrkeskulturen på en arbetsplats. Efter avslutad praktik får
våra elever ofta en anställning.
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Många studerar
vidare till
Sjuksköterska
Socionom
Biomedicinsk analytiker
Läkare

Vård- och omsorgsprogrammet kan leda till jobb
inom sjukhus, vårdcentral och inom socialtjänst.
Hos oss blir du behörig till vidare studier på universitet eller högskola.

”Jag tycker verkligen att jag
som person har utvecklats
under mina snart tre år här.
Det arbete vi gör ute på praktiken gör att man växer som
människa och man ser att det
arbete vi utför gör skillnad”.
Efter gymnasiet vill Stella
studera vidare till röntgensjuksköterska.

Stella tycker att det bästa med
lärarna på skolan är att de alltid
finns där som stöd. Om något
i undervisningen upplevs som
svårt, så vet Stella att hon alltid
kan få hjälp och stöttning.
"För mig är det viktigt att
undervisningen och examinationerna är varierande. Man kan
vara duktig på olika sätt i olika
ämnen och det respekteras här."

Poäng

Engelska 5
		
Historia 1a			
Idrott och hälsa 1		
Matematik 1a			
Naturkunskap 1a		
Religionskunskap		
Samhällskunskap 1a1		
Svenska			
eller Svenska som andraspråk

100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma
kurser

Anatomi och fysiologi 1
50
Anatomi och fysiologi 2
50
Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 1
100
Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 2
100
Gerontologi och geriatrik
100
Hälso och sjukvård 1		
100
Hälso och sjukvård 2		
100
Omvårdnad 1 			
100
Omvårdnad 2 			
100
Psykiatri 1 			
100
Psykiatri 2 			
100
Psykologi 1 			
50
Samhällskunskap 1a2		
50
Social omsorg 1
100
Social omsorg 2
100
Svenska 2
100
eller Svenska som andraspråk 2
Programfördjupning
Svenska 3 			
Vård- och omsorg specialisering

100
100

Kurser inom individuellt val
Gymnasiearbete 		

200
100

TOTALT			2 500

Visste du att..
Som elev på vård- och omsorgsprogrammet
får du en yrkestitel som undersköterska. Som
undersköterska är du nästan garanterad jobb
efter examen.
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Vägen till Widerströmska Tips från SYV
Tänk på att det är ditt val!

•
•
•

Korta fakta om skolan

Eleverna äter näringsrik
lunch i en närliggande
restaurang
Idrottslektionerna hålls i
nybyggda Fleminghallen
Vi har en tyst zon på
plan 5 för studier

Hitta rätt utbildning
• Se över vilken av våra utbildningar som passar dig
bäst
• Säkerställ att du är behörig till den utbildning du
önskar

Besök oss!
• Besök oss på mässor och öppet hus
• Prova på vår skola som elev för en dag

Utgå från dina intressen och dina
styrkor. Det viktiga är inte vilket
program eller vilken skola du väljer,
utan att du ska trivas och klara av
studierna 3 år framöver.

Gå på flera informationskvällar
Genom att besöka flera skolor får du
en bild av skolan, lokalerna, eleverna
och lärarna. Känns det bra? Lita på
din magkänsla!

Välj ut några få skolor och var med
under en skoldag
Hur upplever du undervisningen?
Vad tycker du om schemat? Vilken
stämning är det på skolan? Är det
studiero under lektionerna?

Anmäl dig som sökande
• Sök till oss via gymnasieantagningen som öppnar
den 17 januari
• Sista dag att söka till oss är den 15 februari

Preliminärt antagningsbesked 17 april
• Nu får du reda på om du preliminärt blivit antagen
till oss eller om du står som reserv
• Svara i tid!

Stor eller liten skola?
Trivs du bäst i en mindre skola där
det finns en familjär miljö där både
lärare och elever känner igen varandra? Eller vill du gå i en större skola
där man kan vara mer anonym? Skriv
upp en lista över fördelar och nackdelar över att gå i en liten respektive
stor skola.

Resvägen
Var ligger skolan i förhållande till där
du bor? Hur lång tid tar det att åka
till skolan? Vilka kommunikationer
ska du ta?

Några sista ord från SYV

För oss står du i fokus
På Widerströmska gymnasiet sätter vi elevens hela hälsa i
fokus, vilket innebär att verksamheten utgår från varje
individuell elev men även varje grupp.

14

Antagningsbesked
Nu håller vi tummarna för att du får en plats hos oss.
I augusti får du hem ett välkomstbrev med viktig
information inför skolstarten. Vi ses!

Oavsett vilket program du går på
gymnasiet kan man alltid ändra sig
senare och studera vidare efter
gymnasiet inom något helt annat
område. Det kan ta något år längre
om man behöver komplettera med
några kurser men det är det värt.
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Välkommen till våra
informationskvällar!
1 december 2022 kl 17.30-19
8 februari 2023 kl 17.30-19
9 maj 2023 kl 17.30-19

Kom hit och var elev för en dag!
Lär känna din framtida skola
Under ett besök hos oss möts du först upp av en av våra fantastiska elevambassadörer. Eleven
kommer att bli din mentor för dagen och ta ansvar för att ditt besök hos oss blir så bra som
möjligt. Ett besök hos oss ger dig en bättre inblick i stämningen på skolan, vilka som arbetar
här och på vilket sätt undervisningen går till. Du ges även möjlighet att ta en rundtur i skolans lokaler och ställa frågor till såväl elever som personal.

Boka tid
Du bokar tid genom att fylla i ett formulär. Formuläret kan du scanna via QR-koden nedan.
Skulle det inte fungera, kontakta oss på widerstromskagymnasiet@huddinge.se

Widerströmska gymnasiet 					www.huddinge.se/widerstromska
Hälsovägen 9 samt Blickagången 16				
widerstromskagymnasiet@huddinge.se
141 52 Huddinge						
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