
ostgymn ostersundsgymnasium



SAMHÄLLE
• Nu med kriminologiprofil
• För dig som vill jobba med människor

NATUR
• Medicinska tillämpningar av NO-ämnen
• Allt från DNA-molekylens struktur till svarta hål

HUMANISTISK
• Språk, kultur och en utlandvistelse
• Hola, Hello, Bonjour, Guten Tag!

EKONOMI
• Lockar fram företagaren i dig
• Lär dig allt om din privatekonomi

PERSONLIG TRÄNARE
• Utbildad och arbetsklar PT direkt efter gymnasiet
• 3 dagar i veckan utbildas du på gym

BARN & FRITID
• Lärlingsprogram för dig som vill jobba med pedagogik
• Du utbildas tre dagar i veckan på en arbetsplats 

LOKAL IDROTTSUTBILDNING
• Träna sex timmar i veckan på skoltid
• Kan kombineras med SA, HU, BF, NA och EK
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Nytt på Samhälle: Kriminologi
• För dig som vill veta mer om brottslighet
• Analysera brott och straff
• Hur jobbar en kriminolog? 

Nytt på Ekonomi: Aktiesparande
• Aktiekunskap
• Fonder, privatekonomi
• Hur blir man ekonomiskt oberoende?

Nytt på Natur: Medicinska tillämpningningar
• Din kunskap omsätts till verklighet
• Lär mer om tillämpningar inom sjukvården
• Laborationer varje vecka

Östersunds Idrottsgymnasium
• Padelgymnasium 
 Kontakta Max Wennerklev: ostersundspadelcenter@gmail.com
• Lokal Idrottsutbildning LIU: Träna din idrott! 
 Kontakta Christian Olsson: it@ostgy.se
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Torsdag 16 december klockan 18
Alla idrotter och alla intresserade är välkomna! 

Kontakta Christian Olsson: it@ostgy.se

INFO-kväll om Östersunds Idrottsgymnasium



Besök vår hemsida eller ring till oss för mer information!
www.ög.nu  |  079-310 23 80 |  Besöksadress: Rådhusgatan 37  |  831 35 Östersund

Våra 
natur-elever 
labbar mer 
än andra

Vi äter alltid
lunchen

på O´Learys
Satsa både 

på din sport
och studierna

Spela padel
på lektionstid

På Barn & 
Fritid får du 

praktisera halva 
tiden

Lyssna på
krim-elevernas podd:
Veckans brott/sling

Bli rikare
med

Aktiekunskap


