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Välkommen till HKT
Skolan som är mitt i centrum, med bästa läget,

Naturvetenskap

- Naturvetenskap
- Naturvetenskap och Samhälle

i fräscha lokaler, granne med strandkajen,
resecentrum och stadsbiblioteket.

Vi är det snabbfotade, lösningsorienterade och
elevnära alternativet. Vi tror på klassisk lärarledd
undervisning, samtidigt som vi tar dig från den
traditionella skolmiljön till ett företagskomplex mitt i
stan.
På alla våra program erbjuds du möjlighet att
engagera dig i projekt på hemmaplan eller ute
i världen. Vi har länge samarbetat med Ung
Företagsamhet och Erasmus och tar nu nästa steg i
dessa samarbeten. Utbildning måste vara förankrad
i livet utanför skolan och i världen utanför vår stad.
Utbildning är mer än dig och ditt provschema - det är
att vidga perspektiven och inse att just du kan göra
skillnad. Men du gör det inte själv. Här får du vänner
för livet och lärare utöver det vanliga. Vi gör det
tillsammans.

Samhällsvetenskap

- Beteendevetenskap
- Samhällsvetenskap

Ekonomi

- Juridik
- Ekonomi

www.hkt.se

Jag önskar dig lycka till med slutspurten i
grundskolan.
Hoppas vi ses till hösten!
Rektor Maria Lundkvist och lärarna på
Höga Kusten Teoretiska Gymnasium

Tel: 0660-30 90 01
Epost: maria.lundkvist@hkt.se
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HÖGA KUSTEN
TEORETISKA GYMNASIUM

aktuellt hos oss
Öppet Hus - 2 december.

Välkommen till vår skola för att lära känna oss och kolla in våra program. kl 18:30-20:00

Digitalt Öppet hus - 17 januari kl 18-19.
Surfa in på hkt.se och spana in skolan direkt från din soffa.

VIP-visningar

Boka en personlig rundtur med oss! Mail info@hkt.se så kontaktar vi dig.

Fokus världen - 7 år av resor, visst hänger du på?

HKT:s elever är beviljade hela sju års av resor i Europa. Det är vi riktigt stolta över!

UF – ungt företagande som gör skillnad

HKT fortsätter samarbetet med Ung Företagsamhet (UF) på både ekonomiprogrammet och Samhällsprogrammet.
Vi satsar på socialt entreprenörskap för att göra skillnad.

E-sportakademi - Träningsakademi & Ryttakademi
Våra sportakademier går att välja till samtliga program.

Vad väljer du?
Vad du än har för mål efter gymnasiet, ger vi dig rätt
förutsättningar för att du ska nå dit.
Oavsett om du vill läsa på högskola/universitet,
börja jobba direkt eller kanske starta eget företag,
kommer du alltid vara väl rustad för livet som kommer
efter gymnasiet.

Besök oss

2 december och 17 januari
Vare sig det är Öppet hus, programdagar
eller om du personligen vill besöka oss
själv, med vänner eller vårdnadshavare
så är du alltid välkommen!
Ett bra sätt att lära känna oss är att
"skugga en elev".
För mer information
fråga din syv eller hör
av dig till oss.

Foto: Elina Eriksson - Estet media

Vi är extra bra på:
Att ta hand om varandra och ha roligt tillsammans.
Att genom erfarna och engagerade lärare stötta dig i dina studier.
Att rusta dig för vidare studier på högskola och universitet.
Lunch. Vi äter på restaurang.
Det här med läget. Centralt vid strandkajen, resecentrum och stadsbiblioteket.
Personlig utveckling.
Happenings så som kick off i åk 1, vännerdagar, Nobelmiddag och Pi-dagen.
Friluftsliv. Vi tar dig ut i världsarvet.
Att engagera elever. Genom elevråd, vännerråd, matråd, Skol IF och festkommitté har våra elever inflytande över sin utbildning.
Kunskap och studiero. Vi både utmanar och vägleder dig.

Alla våra program
leder till
högskolebehörighet
Vi erbjuder också
Programinriktat val för
dig som saknar enstaka
behörighetsgivande
kurser.

Våra program
i Örnsköldsvik
Här ser du alla program Höga Kusten Teoretiska Gymnasium
erbjuder och får en inblick i vad du kommer att lära dig under dina
tre år på skolan.
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Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

- Naturvetenskap
- Naturvetenskap och Samhälle

- Beteendevetenskap
- Samhällsvetenskap

(allmän, e-sport, träning eller rytt)

(allmän, e-sport, träning eller rytt)

Ett program för dig som vill laborera, åka på exkursioner
och öka kunskapen i alla klassiska naturämnen. Unikt för
oss är kurser som Forensik (kriminalteknik) och Matematik - specialisering. För dig som vill satsa extra på
matematiken i åk 3 är vi stolta över att kunna erbjuda ett
naturprogram med samma upplägg som spetsutbildningarna i matematik. Vi har sedan flera år ett väl fungerande
samarbete med Umeå universitet och ger dig till och med
möjlighet att läsa en kurs på universitetsnivå.

Ett program för dig som vill veta mer om samhällets uppbyggnad. Här utvecklar du förståelsen av
det mellanmänskliga samspelet - i såväl stort som
smått. Beroende på vilken inriktning du väljer kommer
du "blicka ut" i världen i kurser som Internationella
relationer eller "blicka in" i den mänskliga beteendet
i kurser som Psykologi och Sociologi. Unikt för vår
samhällsutbildning är kursen Kriminologi - "läran om
brottslighet".

Inriktningen Naturvetenskap

Inriktningen Samhällsvetenskap

Du får fördjupade kunskaper i matematik, biologi, fysik
och kemi. Du blir väl förberedd och får full behörighet inför
kommande studier på högskolan inom medicin, naturvetenskap och teknik.

Denna inriktning passar dig som vill göra skillnad i samhället. Du får kunskap om bland annat samhällsstrukturer,
politik och livsvillkor för människor i olika delar av världen.
Inriktningen Beteendevetenskap
Du får kunskaper i hur det kommer sig att vi agerar som vi
gör. Här flyttar vi fokus från stater och internationell politik
till tankesättet hos individer, grupper, organisationer och
kulturer. Inriktningen passar dig som är intresserad av

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle
Du får det bästa av två världar. Den passar dig som är intresserad av samhällsfrågor, resursanvändning och global miljöpåverkan. Du får ta del av många olika perspektiv som hjälper
dig förstå hur världen hänger ihop och hur vi kan angripa
större problem, både lokalt och globalt.
Programmet är för dig som är intresserad av: Forskning,
laborationer, matematik, medicin, fysik, teknik, biologi, kemi
och kriminalteknik.

Ekonomi

(allmän, e-sport, träning eller rytt)

- Juridik
- Ekonomi

Ett program för dig som är intresserad av företagande
och entreprenörskap. Ekonomiutbildningen genomförs
hos oss i samarbete med UF. I årskurs 3 får du och en
kurskamrat, med stabil handledning från skolan, chansen
att starta ett företag.
Inriktningen Ekonomi
Du får fördjupade kunskaper inom entreprenörskap och
ekonomi för företag. Du får färdigheter inom områden som
redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och
organisation.

ledarskap, kommunikation och människor.

Programmet är för dig som är intresserad av:
Demokrati, politik, etik, genus, journalistik, kriminologi,
psykologi, miljö, moderna språk, kultur och historia.

Missa inte...

UF på Samhällsprogrammet

Ung företagsamhet (UF) med fokus på social och ekonomisk hållbarhet, s k ”socialt entreprenörskap”. Företagande som gör skillnad.

E-sport, Träning eller Rytt

HKT:s träningsakademier går nu att välja till samtidliga
program. När du väljer program behöver du även skicka
ett intresseanmälan direkt från vår hemsida eller maila
peter.hallander@hkt.se

Scanna för att se
våra programplaner

Inriktningen Juridik
Denna inriktning ger kunskaper om hur rättsväsendet och
samhället fungerar. Du får lära dig vilka lagar som styr företag,
organisationer och privatliv. Vi kombinerar teori och praktik
genom studiebesök, rättegångsspel och gästföreläsningar.
Programmet är för dig som är intresserad av:
Företagande i verkligheten, marknadsföring, näringsliv,
psykologi, juridik, samhällsekonomi och handel.
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Daina Wallin

Naturvetenskap

Naturvetenskap och
Naturvetenskap och Samhälle
(Allmän, E-sport, Träning eller Rytt)

Väljer du Naturvetenskapsprogrammet på Höga

Vad tycker du om din klass?

Kusten Teoretiska Gymnasium kan du vara

- Min klass är toppen, jag trivs fantastiskt bra, det gick

säker på två saker: dels att du kommer vara väl
förberedd för vidare studier, dels att du kommer

lätt att hitta nya kompisar.

att få en riktigt spännande utbildning med bl.a.

Vad är det bästa med programmet?

programfördjupningskursen Kriminalteknik.

- Programmet innehåller avancerad matte och NO-

Du har dessutom möjlighet att läsa en
matematikkurs på Umeå universitet i åk 3.

ämnen, vilket jag alltid varit intresserad av. Man får
hjälp av lärarna om man behöver det.

Därför valde Daina

Vad väntar efter din utbildning?

Naturvetenskapsprogrammet på HKT.

- Efter gymnasiet tänker jag studera vidare på univer-

- Jag valde natur därför att det är en bred utbildning

sitet, men än vet jag inte till vad. Efter universitetet

man lätt kan söka vidare med eftersom jag inte är
säker på vad jag vill bli i framtiden. Jag hörde talas
om skolan genom en kompis och bestämde mig för
att göra ett besök. Alla var trevliga och man kände sig
8 välkommen och trivdes verkligen.

funderar jag på att resa och bo ett par år utomlands.

Jakob Felchner

Tobias, SA16

Samhällsvetenskap
Väljer du Samhällsvetenskapsprogrammet får
du en bra insyn i hur människan och samhället styrs och utvecklas. Utbildningen har ett

historiskt såväl som internationellt perspektiv.

Dessutom läser vi den tvärvetenskapliga kursen
Kriminologi. För att verklighetsanknyta dina
studier samarbetar vi med näringslivet och

välgörenhetsprojekt. Vi vidgar dina perspektiv

och din kreativitet med socialt entreprenörskap
i samarbete med UF.

Därför valde Jacob Samhällsvetenskap
- Jag valde Samhällsprogrammet för att mitt intresse
alltid har riktat sig åt det hållet. Om det nu är historia,
samhällskunskap eller psykologi, alla dessa ämnen är
intressanta. När jag flyttade till Örnsköldsvik hade jag
redan gått ett år på en annan gymnasieskola, största

Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap

(Allmän, E-sport, Träning eller Rytt)

skälet att jag valde HKT var just att det var möjligt att
anpassa min studieplan på sådant sätt att jag kunde
läsa mina ämnen med min årskull och gå ut som planerat. Jag är väldigt nöjd med mitt val.

Vad kan du lyfta med just ditt program?
- Programmet är väldigt intressant och många möjligheter inför framtiden. Min plan är att fortsätta studera efter gymnasiet och det har jag goda möjligheter till.

Vad väntar efter gymnasiet?
Framtidsplanen är att göra något inom psykologi
eller kriminologi, men möjligheterna är många.

Bild/Bilder

Max Kristoffersson

Ekonomi

Juridik
Ekonomi

(Allmän, E-sport, Träning eller Rytt)

Väljer du Ekonomiprogrammet får du kunskaper i

Du har alltså kunskap inför väldigt många program

företagande, ekonomi och entreprenörskap. Spe-

på universitet. Efter min utbildning vill jag gå vidare

ciellt för denna utbildning är att du i åk 3 får starta

till fastighetsprogrammet på universitet, men mycket

ett UF-företag där du har möjlighet att lära dig

kan hända fram tills dess.

entreprenörskap i praktiken.
Vad kan du säga om din klass?
Därför valde Max Ekonomi

- Alla i min klass är supertrevliga och lätta att prata

- Jag valde Ekonomiprogrammet eftersom man både

med. Det är inte heller alldeles för stor klass vilket

lär sig saker som man kan ha hjälp av i vardagen men

är himla skönt eftersom det blir mer fokus på studi-

också inför fastighetsmäklarprogrammet på universi-

erna och det finns mer plats för individuell hjälp av

tet som jag är intresserad av.

lärarna.

Vad är det bästa med ditt program?

Vad har du för framtidsplaner?

- Programmet är allmänt intressant för mig och

- Jag har egentligen ingen fast framtidsplan, det

många andra p.g.a. dess bredd. Det passar bra om

tror jag ingen har i ungdomsåren. Men just nu är jag

man inte vet vad man vill bli som vuxen

mest intresserad av fastigheter och aktier. Ekonomi-

eftersom du lär dig om hela området ekonomi.

programmet är ju en perfekt linje för dom som inte är
helt säker på vad de vill bli, som jag.

Scanna för att komma
till intresseanmälan

tre valbara sportakademier
Vi på HKT tycker att aktiviter utanför den tradi-

E-sportakademi

tionella undervisningen är viktigt för måendet och

Vår akademi är seriös, med visionen att utveckla och

hälsan. Därför erbjuder vi tre olika sportakademier

slipa alla våra E-sportelever till att bli skarpa, schyssta

som sätter guldkant på gymnasietillvaron:

och strategiska spelare. Gruppsammanhållningen är

Träningsakademi, E-sportakademi och

viktig och du kan räkna med lära dig leda och samar-

Ryttarakademi. Dessa går att kombinera med alla

beta med dina kursare.

våra program och är helt frivilligt.

Akademin innehåller förutom gaming även läran om
fysisk och mental träning samt kost.

HKT träningsakademi

E-sport är den snabbast växande sporten i världen och

Modo Sports Academy är en unik satsning där du

vi är med!

som är intresserad av personlig träning får möjlighet
att på skoltid utbilda dig i träningslära, oavsett tidigare

Ryttarakademi

träningsbakgrund. Satsningen riktar sig också till dig

Akademin innebär att elever utöver ordinarie idrott har

som redan utövar en individuell sport. Vi kommer med

ryttar- och hästskötarutbildning två gånger i veckan på

andra ord erbjuda alla som är intresserade av träning

skoltid, under samtliga gymnasieår. Utbildningens mål

att söka in till akademin.

är att eleven ska utvecklas optimalt som ryttare.
Akademin är ett samarbete med Örnsköldsviksortens
ryttarklubb.

Följ med
ut i
europa
med
hkt
Sju år av resor väntar våra elever
Ett efterlängtat besked har nått Höga Kusten
teoretiska gymnasium. Ett stort kunskaps-

mässigt och kulturellt kliv framåt med enorma
möjligheter för skolan. Nu kan vi bredda vårt

internationella perspektiv, erfarenhetsutbyten
inom hållbar utveckling samt bättre kunskap
för andra kulturer.

Syftet med Erasmus+ är att programmet ska bidra till
att möta de utmaningar Europa står inför. Genom det
”Europeiska 2020-strategin” bidrar programmet till

att främja nya kunskaper över gränserna, stärka den
demokratiska utvecklingen, stödja innovationer samt
bidra till en hållbar utveckling vilket främjar integration och arbetsmarknaden för unga.
Nu väntar ett sjuårigt avtal som främjar nya internationella samarbeten i form av utbyten och projekt
som både elever och personal ska ta del av.

E-sport

Natur, Samhälls eller Ekonomiprogrammet

E-sport är idag världens snabbast växande

sport som HKT också är en del av. Detta innebär att du förutom att läsa ordinarie kurser

även får tid att träna E-sport på skoltid. Förutom speltekniska detaljer, strategier och

Valet av E-sport ger dig som elev:
•

och träning.
•

utbildningen.

Vi satsar på att ge en seriös utbildning som ger dig
rätt förutsättningar för att lyckas väl inom programmets alla områden samtidigt som vi uppmuntrar till
att även förstå bakgrunden och vara delaktig inom E-

Ett seriöst träningsupplägg vilket innebär genomgångar och övningar av användbara strate-

lagsamarbete kommer även mental träning,
hälsa och fysisk träning vara en viktig del i

E-sportlokal som har anpassad miljö för spel

gier för att lyckas i diverse spel.
•

Fysisk träning.

•

De ordinarie studierna kommer först! HKT betonar, precis som för alla elever, vikten av att sköta
sina studier och att ligga i fas i kurserna.

sport och dess olika områden. Utöver programmets

Kvalitet och kompetens alltid en prioritet

innehåll så hämtar du som elev även kunskaper inom

Utbildning, erfarenhet och ambition är den lyckade
kombination våra instruktörer och pedagoger
besitter för att ge den bästa möjliga utbildningen till
våra elever.

eventplanering, marknadsföring, design och
entreprenörskap.

HKT ökar samarbetet med Ung företagsamhet
- Vi kan med glädje säga att HKT räknas som
en UF-skola som vill driva företag bland våra
elever. Genom ett ökat samarbete med UF,
baserat på våra gemensamma kunskaper,
erfarenheter och verktyg, lyfter vi nu vår ambitionsnivå ett snäpp. Därför lägger vi nu till
Samhällsprogrammet och socialt företagande i
samarbetet.
Entreprenörskap låter svårt, är det så?
- Egentligen inte. Entreprenörskap gäller inte bara
personer som startar eget företag, utan även
människor som är initiativrika, kreativa och pådrivande inom olika områden. Det handlar helt enkelt
om människor som tar ansvar och får saker att
hända. Alla kan utveckla dessa förmågor och det
vill vi vara med och verka för.
Varför UF-företag?
- Genom detta intitativ lär sig eleverna om företagande men arbetar också med förmågor som
kreativitet, initiativförmåga, problemlösning och

samarbete.
Forskning visar att ju tidigare eleverna börjar träna sin
entreprenöriella förmåga desto bättre.
Ung Företagsamhet:

• stimulerar ungdomars kreativitet och
entreprenörsanda
• ger ungdomar insikt i företagandets villkor och
drivkrafter
• ökar förståelsen för vikten av entreprenörskap

UF-företagare har lättare att etableras sig på
arbetsmarknaden.

Elever som fått ta sig igenom vår entreprenörskapsutbildning kommer uppleva att det berikar dem och gör
skillnad för deras utveckling. Arbetet med UF-företagande är både utmanande, lärorikt och lustfyllt för så
väl elever som lärare. Vi stöttar även kopplingen mellan
skola och näringsliv då dessa möten kan göra stor skillnad för eleverna efter deras utbildning.

Sofia Sundkvist
Studerar Psykologiprogrammet på universitet.
Läste Samhälle på gymnasiet.

Gabriel Nilsson

Jobbar som resursanalytiker
Läste Naturvetenskap.

Vad hände efter studenten?
Spännande erfarenheter väntar många av våra elever efter studenten. Vissa fortsätter studera,
andra jobba vidare inom sina gymnasieinriktningar och en del byter riktning helt och hållet.
Vi sökte upp två av dem och frågade vad som hände efter studenten.

Vad väntade dig efter gymnasiet?

- Jag sökte lite olika utbildningar, men kom in på Psykologprogrammet som jag önskade och här är jag än!

Vad fick dig att börja på vår skola?

- Jag lockades av de små och nära klasserna, omtänksamma lärarna, och chansen att få "skräddarsy" delar
av min utbildning! Jag fick betydligt fler möjligheter på
skolan än jag hade fått på andra platser och det är jag
väldigt tacksam för.

Vilka kurser fångade ditt intresse?

- Jag läste nog mycket av mycket, men språk och psykologi var helt klart mina favoriter med lärare som jag
kände mig bekväm med direkt.

Något från skolan som du har nytta av idag?

- Hur mycket som helst! Jag har aldrig ångrat att gick på
skolan, och jag tror att närheten till både andra klasskamrater, klasser, och lärare bidrog väldigt mycket för att
ge mig de bästa förutsättningarna jag kunde önskat mig.
Självklart har dock psykologilektionerna gett mig mest vägen in till mitt framtida yrke!

Vad har du för framtidsplaner?

- Jag går sista året och tar min examen i juni, sedan
stannar jag kvar i Östersund och börjar nästa fas i livet.

Vad väntade dig efter gymnasiet?

- Jag flyttade till Umeå där jag började studera till civilingenjör i Teknisk Fysik. Jag började hösten 2014, och
körde sedan fem fullpackade år med fysik, matematik
och programmering. Våren 2019 gjorde jag mitt examensarbete på dåvarande Cinnober, numera Nasdaq,
i Umeå, innan jag i juni tog min examen. Jag fick även
jobb på SAS Ground Handling som resursanalytiker, och
flyttade under sommaren ner till Uppsala.

Vad fick dig att börja på vår skola?

- Det var min mamma som såg i tidningen om möjligheten att besöka på öppet hus. Hade inga direkta
förväntningar innan besöket, men var helt såld efter! Den
mindre skolan, med mindre klasser och närmare relationer, både till klasskompisar och lärare tilltalade mig
mycket. Efter besöket var det aldrig riktigt aktuellt längre
med någon annan skola.

Vilka kurser fångade ditt intresse?

- Mina favoritkurser måste nog ändå varit matematiken.
Intressanta, superbra lärare, utmanande och utvecklande.

Något från skolan som du har nytta av idag?

- Många av gymnasieämnena var användbara för mig i
mina vidare studier, Sedan upplevde jag en stor mognad
som person under åren som hjälpt mig enormt efteråt.

GLÖM INTE ÖPPET HUS

2 december
17 januari

Kunskap - Bästa läget - Personlig utveckling
Vänner för livet - Fräscha lokaler -Restaurangmat
Järnvägsgatan 3, 891 31 Örnsköldsvik
Tel: 0660-30 90 02
info@hkt.se
www.hkt.se
www.facebook.com/hogakustenteoretiska
Instagram: Högakustenteoretiska
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