
Lindesbergs gymnasium

Lindeskolan Ditt  
gymnasieval 

är viktigt
Att välja gymnasieskola och program är 
ett stort och viktigt steg på väg mot vux-
enlivet. För några känns det svårt, andra 
har redan bestämt sig och känner sig 
säkra på sin sak. Oavsett om du är säker 
eller osäker, att göra val i livet är aldrig 
lätt och det är alltid bra att undersöka 
vilka alternativ du har – vad du väljer 
men också vad du väljer bort. Kom och 
träffa oss, våra kollegor samt elever från 
våra tolv program. Vi hjälper gärna till 
med alla dina funderingar! 

 Hur ska jag 
välja?

Gör ett val baserat på kunskap och in-
tressen. Ta hjälp av studie- och yrkesväg-
ledaren på din skola och besök oss som 
Elev för en dag och på GYO-dagen. Fråga 
föräldrar, syskon och kompisar om råd, 
men bilda dig sedan en egen uppfatt-
ning. Det är du som ska göra valet.  
Och du – välj med hjärtat! 
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Besök oss
Informationskväll
27/11, kl 18.00-19.30 

Välkommen till Lindeskolans informationskväll, där du och  
vårdnadshavare kan träffa representanter från skolans alla 12 
program. Drop in 18-19.30, du kommer när du kan. Utanför 
Aulan finns våra guider som visar dig till det eller de program du 
vill besöka. Vi erbjuder även ett informationspass om studietek-
nik kl 19.15. OBS! Industritekniska programmet har sin informa-
tionskväll på Masugnen lärcentrum, Sinderstalpsvägen 1.

Elev för en dag
 
Var med på några riktiga gymnasielektioner, ät lunch och känn  
av stämningen i korridoren. Är det här en skola för dig? Du har 
även möjlighet att besöka Idrottscollege. Boka in en  
prova på-dag på Lindeskolan via lindeskolan.se.  

GYO-dagen 

16/1 2020 

Vill du testa på aktiviteter kopplade till programmen? Elever i 
årskursk 9 får besöka två program på Lindeskolan under  
GYO-dagen 16 januari 2020. 

Besöks- och leveransadress 
Lindesbergs kommun, Lindeskolan 
Nyborgsgatan 711 34 LINDESBERG

Telefon, Växel 0581-810 00 
E-post  lindeskolan@lindesberg.se 
Hemsida  lindeskolan.se 
 
Gymnasiechef 
Staffan Hörnberg 
staffan.hornberg@lindesberg.se 
0581-813 45, 070-298 14 06

Rektorer 
Per Wernborg 
per.wernborg@lindesberg.se 
0581-813 17, 070-695 13 17 
(IM, RL ,Idrottscollege)

Johan Dietrichson 
johan.dietrichson@lindesberg.se  
0581-813 42, 070-301 57 99 
(EK, ES, SA, VO)

Andreas Blom 
andreas.blom@lindesberg.se 
0581-813 91, 070-280 13 91 
(BA, EE, FT, IN, TE)

Anna-Maria Borgshed 
anna-maria.borgshed@lindesberg.se 
0581-813 56, 070-528 13 56 
(BF, IM-SI, NA)

Studie- och yrkesvägledare 
Mari Elfving 
mari.elfving@lindesberg.se 
072-018 70 57, 0581-81361 
 
Fredrik Nordmark 
fredrik.nordmark@lindesberg.se 
073-980 17 14 
 

Följ oss! 
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27/11 

drop in  
18.00-19.30

 

Välkommen till Lindeskolans  
informationskväll, där du och  

vårdnadshavare kan träffa  
representanter från skolans  

alla 12 program. 

Avsändare: Lindesbergs kommun, Lindeskolan, Nyborgsgatan 711 34 LINDESBERG



Lindesbergs gymnasiumOm Lindeskolan
Events och  
Gemenskap
Lindeskolan har elever från hela landet 
som flyttar hit för Idrottscollege. Här 
får du vänner för livet. Det händer 
mycket roligt på Lindeskolan, vi ordnar 
många events för att öka gemenska-
pen, lyfta fram våra fina elever och 
låta dem träffas över programmen. 
Upplev bl a Karnevalen,  BEL-galan 
med stipendieutdelning,  Inspark, 
Lucia, Julkonsert, Estetuppträdanden, 
Brännbollsturnering, Friluftsdagar,  och 
Idrottscollege-galan.

Nära samarbete med 
arbetslivet
Vi har praktikpartners på många av 
programmen och faddernätverk med  
företag som bidrar med projektupp-
drag och riktiga case för våra elever.

Sjöläge och moderna  
lokaler
I nybyggda Kulturum finns  
moderna och fräscha lokaler för bild, 
musik, dans, teater och media. Linde-
skolan har en helt nyrenoverad aula. 
Pampiga Lindesberg Arena använder vi 
för större events och till idrott. Linde-
skolan har ett unikt läge, med närhet 
både till centrum och vacker natur, 
samt utsikt över Lindesjön.

Kvalitétsstämpel från  
branchen
Collegeceritiefing: Vård- och omsorgs-
college på VO, Teknikcollege på TE och 
IN, Qualified Machine Technician-certi-
fiering på FT. 

Bästa betyg från  
Skolverket
Vi har en fin stämning på skolan där 
både elever och lärare trivs vilket också 
bekräftades vid skolinspektionens stora 
tillsyn hösten 2016. Lindeskolan erhöll 
inte en enda anmärkning. 

Hög rankning hos  
Lärarförbundet
Lärarförbundet utser Sveriges bästa 
skolkommun och Lindesberg toppar 
Bästa skolkommun i Örebro län!!
Lindesberg rankas på plats 22 av lan-
dets 290 kommuner.

Engagerad personal 
och starkt EHT
På Lindeskolan finns mycket hög andel 
erfarna legitimerade lärare och ett 
starkt elevhälsoteam som hjälper dig 
utvecklas och lyckas på bästa sätt  
under din gymnasietid. 

Moderna språk och 
Cambridge Certificate
Språkkunskaper är viktiga i en  
internationaliserad värld. Som elev på 
Lindeskolan kan du välja mellan span-
ska,  franska, tyska och ryska. 

På Lindeskolan ges möjlighet att läsa 
till en internationell examen i  
engelska, Cambridge Certificate in  
Advanced English.

Stipendier 

I samarbete med Sparbanksstiftelsen 
har Lindeskolan förmånen att kunna 
dela ut stipendier som är särskilt  
riktade till just Lindeskolans elever. 

12 nationella program 

Lindeskolan är en skola med många 
möjligheter och stor valfrihet för dig 
som elev. Välj bland 12 nationella 
program som du kan kombinera med 9 
olika sportprofiler på Idrottscollege

Kursstöd
På Lindeskolan värnar vi om att alla 
ska kunna nå bästa möjliga resultat i 
studierna. Det är viktigt med resurser 
som maximerar allas potential i indivi-
duellt tempo. Därför erbjuder vi olika 
pedagogiska verksamheter för dig som 
behöver:  extra tid, extra hjälp, fler 
verktyg, lugn och ro, eller av någon 
annan anledning behöver komplement 
till ordinarie undervisning.

Kombinera idrott  
och studier
Unikt med Lindeskolans  
Idrottscollege är att du kan kombinera 
din idrottsprofil med alla program på 
skolan.  

Våra vinnare 

Våra Idrottscollegeelever har haft  
fantastiska framgångar i sina sporter.  
Vi har flera av Sveriges bästa instruktö-
rer i sin idrott som ställer upp för Dig.  

Idrottscollege

Vi har nio olika  
idrottsprofiler
Vi är Riksidrottsgymnasium (RIG) i 
judo och har nationellt godkända 
idrottsutbilningar (NIU) i handboll, 
volleyboll för flickor samt rytmisk 
gymnastik. Vi erbjuder också trä-
ningsmöjligheter i dans, fotboll, 
ishockey, innebandy och individuella 
idrotter. Utbildningen drivs i nära 
samverkan med specialförbund och 
lokala föreningar. 
 

Unikt läge och 
moderna lokaler
Genom vårt läge mitt i Lindesberg 
men med sjöläge nära naturen har 
vi unika möjligheter till träning och 
tävling. Idrottslokalerna är bland 
Sveriges bästa.

Mer information IC 

lindeskolan.se/idrottscollege 
Mikael Martinsson (IC-samordnare) 
mickael.martinsson@lindesberg.se

Dans Fotboll Handboll

Individuella Idrotter Innebandy Ishockey

Judo Volleyboll

Winny He SA17 
Rytmisk gymnastik 

Uttagen till svenska  
RG-landslaget 2019

Fabian Wallouch-Lindholm SA17
Handboll

Spelar i LIF Lindesbergs  
allsvenska lag

Matilda Nilsson NA17
Judo

Flerfaldig guldmedaljör  
i  Europacuper 

 Silver i senior-SM 2019

Några av våra vinnare

Rytmisk gymnastik

12 nationella program

Introduktions  program och Gymnasie  särskola

Industritekniska Naturvetenskap Restaurang och  
livsmedel

Samhällsvetenskap Teknik Vård och omsorg

Introduktion GymnasiesärskolaSpråkintroduktion

Bygg och anläggning Barn och fritid El och energi

Ekonomi Fordon och transportEstetiska

• Husbyggnad • Pedagogiskt arbete • Elteknik

• Ekonomi 
• Juridik

• Estetik och media 
• Musik

• Personbil
• Karosseri och lackering 
• Lastbil och mobila maskiner
• Transport

• Produkt- och maskinteknik • Naturvetenskap 
• Naturvetenskap och samhälle • Kök och servering

• Beteendevetenskap 
• Medier, information  
   och kommunikation 
• Samhällsvetenskap

• Design och produktutveckling 
• Informations- och medieteknik 
• Teknikvetenskap 

• Akutsjukvård
• Äldre- och handikappomsorg, 
   psykiatri

med respektive inriktningar
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