Våga en fråga!
Tips på frågor
som du kan ställa
till skolan som du
är intresserad av.

Jag vet vilket program jag vill
gå men inte på vilken skola?
Hej!
Här får du ett antal frågor som kan vara bra att ställa till
skolan som har programmet som du är intresserad av.
Frågor som du kanske inte hade tänkt på eller som du inte
riktigt visste var viktiga att ställa. Utgångspunkten är att du
nästan har bestämt dig för vilken typ av program du vill gå
men inte på vilken skola. Frågorna går förstås att använda
även om du inte har funderat på något speciellt program.
Frågorna är framtagna av ungdomsombuden i Linköpings
kommun som har tagit hjälp av grundskoleelever, syv:are
samt gymnasieelever vad som de tyckte var viktiga frågor att
ställa. DU kommer säkert på flera frågor som känns viktiga för
dig men detta är en bit på väg.
Lycka till!
Ungdomsombuden i Linköping

1. På vilka skolor finns det program jag vill gå?
2. Hur ser arbetssättet ut på skolan? Tema, grupprojekt, mycket datortid
och självstudietid? Vad passar mig?
3. Hur kan ett schema se ut? Har jag alltid lärarledda lektioner på plats i
skolan eller är det mycket självstudier på schemalagd tid?
4. Hur är stämningen på skolan och på programmet?
5. Hur många elever kan det vara i en klass och hur många går på skolan?
6. Vilka individuella val finns det att välja mellan?
7. Om jag vill gå detta program få jag då högskolebehörighet för att
kunna läsa på universitetet?
8. Om inte högskolebehörighet - Är det svårt att få? Hur gör jag med
extrakurser för att få det? Kan jag få in det i mitt schema?
9. Om det är ett yrkesprogram, har skolan praktik och har skolan samarbete
med företag där jag får praktisera eller ska jag ordna plats själv?
10. Om jag har extra svårt i något ämne, vilken hjälp får jag?
Kan jag få individuellt stöd? Hur mycket kunskap och erfarenhet har
lärarna av elever i behov av stöd?
11. Har skolan skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare,
specialpedagog? Hur ofta är de där?
12. Har skolan en skolmatsal, en idrottshall, café och hur ser lunchtiderna ut?
13. Var ligger skolan? På vilket sätt kan jag ta mig till skolan?
Hur lång tid tar det? Får eleverna busskort?
14. På vilket sätt har eleverna inflytande? Har skolan ett aktivt elevråd
eller elevkår?
15. Har skolan utbyten med andra länder?
16. På vilket sätt har eleverna utbyte med universitet?
17. Vad händer när jag gått ut? Vilka yrken eller utbildningar finns det?
18. Är skolans lärare behöriga?

Här kan du anteckna vad de olika skolorna
svarade på dina frågor.
Anders Ljungsteds Gymnasium

Berzeliusskolan

Bildningscentrum Facetten

Birgittaskolan

Björkö Fria Gymnasium

Dackeskolan/ Mjölby gymnasium

Drottning Blankas Gymnasieskola

Folkungaskolan

Framtidsgymnasiet

Fria Läroverken

Hagströmska

Jensen Gymnasium

Katedralskolan

Kinda Lärcentrum

Klara Gymnasium

LBS Kreativa Gymnasiet

MTU Gymnasium
Här kan du skriva fler frågor som du kommer på.
19.
20.

Naturbruksgymnasiet - Vreta/ Himmelstalund

Praktiska

21.
22.
23.

Realgymnasiet

Thoren Business School

24.
25.

Yrkesgymnasiet

Anteckningar!

