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Varför ska du välja oss?

Välkommen till Bergska gymnasiet på Bildningen, Finspångs kommunala 
gymnasie skola! Vårt ledord är Tillsammans! Det står för allt det vi  
vill att du ska känna när du börjar här. 

Med hög kvalitet  

menar vi det här:

En stabil lärarkår med stor samlad erfarenhet.

•

Hög lärartäthet (21% högre än rikssnittet)

•

Hög andel lärare med lärarlegitimation  

(93,8% jämfört med rikssnittet på 80,7%)

•

Andelen elever som fullföljer sin  

utbildning inom 3 år ligger över rikssnittet

•

Andelen elever med gymnasie examen  

ligger över rikssnittet

Förutom att vi har hög kvalitet på våra utbildningar betyder  

det också:

• Att vi ser dig och bryr oss om dig som individ. 

• Att det är roligt och meningsfullt att lära hos oss. 

• Att du ska få en bra start på ditt vuxenliv. 

• Att du ska få möta och lära dig om andra  

länder och kulturer.

• Att vi har en härlig stämning och sammanhållning.

Bergska gymnasiet är en lagom stor skola med stort hjärta och 
stort engagemang för utbildning och den enskilda eleven. I senaste 
skolenkäten fick vi bland annat goda resultat gällande ”trygghet”, 
”stöd och anpassningar” samt ”utmaningar och stimulans”. 

Bra utbildning
Du får en välordnad utbildning där vi kontinuerligt följer upp  
din studieplan och ger dig mycket lärarledd undervisningstid. 
Globalisering, entreprenörskap och samarbete med näringsliv  
och universitet, är centralt i alla program. 

Bra lärare och bra sammanhållning
Vi är riktigt stolta över våra lärare. De trivs bra på Bergska och det 
märks i deras undervisning. De är engagerade i eleverna och bra på 
att stimulera studiemotivationen och sammanhållningen. 

En fantastisk miljö
Vi finns i huvudsak i Bildningen, i moderna och fräscha lokaler. 
Vi delar byggnaden med våra vänner på Curt Nicolin gymnasiet. 
Vi finns också på Bergska skolan som bland annat har en stor fin 
idrottshall och nyrenoverade verkstadslokaler.

Nyfikna på vår omvärld
På Bergska är vi intresserade av omvärlden och anser att  
internationalisering är viktigt. Därför har vi etablerat kontakter 
runt om i världen och gör resor till bland annat England,  
Bosnien och Liberia. 

Läs mer om globala profilen och skolans arbete med agenda 
2030 på hemsidan: www.bergskagymnasiet.se
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Våra program
Bergska gymnasiet är de många möjligheternas  
gymnasium. Hos oss har du många valmöjligheter 
för din framtid.  Vi har ett flertal studie- och  
yrkesinriktade nationella program och även  
möjlighet till alternativa utbildningsformer.

Hej! 
Jag heter Tangra Brussander  

och är rektor på Bergska gymnasiet.  

Min uppgift är att se till att din utbild-

ning håller högsta klass och att du trivs 

och utvecklas hos oss. Vi har presenterat 

flera nyheter i vårt utbud senaste året. 

Det är bra både för dig och skolan; att 

ständigt utvecklas!

Vi har kul tillsammans

Vi gillar att hitta på saker utanför skoltid tillsammans.  
Här ska vi springa Stadsloppet.

Målet! Studenten! Nu är du redo att ta dig an de 
möjligheter som väntar efter gymnasiet.

Vi anordnar ofta aktiviteter och fester för att stärka 
sammanhållningen och ha kul tillsammans. Här är 
bilder från Bergska on the beach, den årliga julrevyn, 
kärleksdagen och ekologidagen.

Vi erbjuder följande  
program och inriktningar: 
Samhällsprogrammet

• Samhällsvetenskap. NYHET: Global profil

• Beteendevetenskap

Ekonomiprogrammet 
• Ekonomi
• Juridik. NY INRIKTNING

Naturvetenskapsprogrammet 
• Naturvetenskap
• Naturvetenskap och samhälle

Bygg- och anläggningsprogrammet
• Husbyggnad (Lärling från år 3)
• Måleri (Lärling från år 2)

Lärlingsutbildning 

Inom lärlingsutbildningen finns följande  
program och inriktningar:

Läs mer om 

programmen 

på nästa 

sida och i våra 

programblad.

Barn- och fritidsprogrammet
• Fritid och hälsa
• Pedagogiskt arbete
• Socialt arbete

Fordons- och transportprogrammet 
• Karosseri och lackering
• Personbil

Handels- och administrationsprogrammet 
•   Handel och service, yrkesutgång; 

Ledare i butik. NY YRKES UTGÅNG

• Administrativ service. NY INRIKTNING

VVS- och fastighetsprogrammet 
• Fastighet
•  VVS

Studiebesök och resor är både kul och lärorikt. Här är SA i riksdagen, NA på Kolmården och LÄ i Liberia.

SA. NA.EK. BA. LÄ.

BF. VF.HA.FT.

NY HEMSIDA!            www.bergskagymnasiet.se
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Våra program

Samhällsvetenskapsprogrammet
En bred utbildning för dig som vill veta mer om hur samhället drivs 
och utvecklas i Sverige och internationellt. Du får ett vetenskapligt 
och kritiskt tänkande samtidigt som du lär dig uttrycka dina åsikter 
i tal och skrift. Utbildningen förbereder dig för högskolestudier och är 
en bra grund för de flesta yrken. 

Du får stora valmöjligheter för fortsatta studier och yrken som  
statsvetare, miljövetare, jurist, diplomat, arkitekt, samhälls planerare, 
psykolog, lärare m fl.

Vi erbjuder följande inriktningar:
• Samhällsvetenskap
• Beteendevetenskap

Ekonomiprogrammet
Vill du lära dig mer om att driva ett företag och företagens villkor  
i samhället? Välj ekonomiprogrammet! Utbildningen förbereder  
dig för högskolestudier och ger dig många valmöjligheter inför 
framtiden. Redan som gymnasieekonom kan du söka jobb på en 
ekonomiavdelning eller revisionsbyrå. Här kan du också starta  
ett UF-företag.

Ämnen som ingår och som du också kan utbilda dig vidare i är  
entreprenörskap, företagsekonomi, marknadsföring, redovisning 
och organisation.

Vi erbjuder följande inriktningar:
• Ekonomi
• Juridik NYHET!

Naturvetenskapsprogrammet
Båda våra inriktningar, Naturvetenskap samt Naturvetenskap  
och samhälle, är högskoleförberedande. Den första går på djupet 
inom biologi, fysik, kemi och matematik. Den andra fördjupar  
dina kunskaper i naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.  
Vi gör laborationer, analyser och fältstudier. 

För dig som vill bli forskare, läkare, sjuksköterska, matematiker,  
biolog, jobba på laboratorium eller liknande finns många  
studievägar efter gymnasiet.

Vi erbjuder följande inriktningar:
• Naturvetenskap
• Naturvetenskap och samhälle

Bygg- och anläggningsprogrammet
Vill du börja jobba direkt efter gymnasiet? Just nu är det stor efter-
frågan på arbetskraft inom detta område. Utbildningen ger dig en 
bred kunskap inom byggnation av hus samt anläggning av mark 
till vägar, järnvägar, husgrunder m.m. Du lär dig hur man bygger 
rationellt, säkert och miljömässigt samt om branschens olika yrken 
och arbetsprocesser. Riktar du in dig mot måleri lär du dig spackla, 
måla, hänga väv och tapet bland annat.

Du kan fortsätta studera på yrkeshögskolan eller  
läsa extra kurser som ger dig behörighet till  
högskolestudier för framtiden. 

Vi erbjuder följande inriktningar:
• Husbyggnad. (Lärling från åk 3) NYHET för i år!
• Måleri. (Lärling från åk 2) NYHET för i år!

SA. NA.EK. BA.

NYHET!
Global profil.

Fråga oss för att  
få veta mer!

Mer info om våra  
profiler och  

inriktningar finns  
i program bladen
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Lärlingsutbildning
Nio av tio får jobb efter en lärlingsutbildning! Här gör du minst halva din 
utbildning på en eller flera arbetsplatser och vi har ett nära samarbete med 
näringslivet. Du får en yrkesexamen och bra kontakter för framtiden.  
Om du vill kan du också välja att läsa in grundläggande högskolebehörighet. 

På detta 
program kan  

du söka lärlings-
ersättning från CSN 
och få 1000 kronor 

extra varje  
skolmånad.

Barn- och fritidsprogrammet
Utbildningen passar dig som är intresserad av pedagogik och vill 
arbeta med människor i alla åldrar och är intresserad av hälsa,  
samarbete och kommunikation. Den leder till pedagogiska och  
sociala yrken eller fritids- och friskvårdsarbeten.

Vi erbjuder följande inriktningar:
• Fritid och hälsa
• Pedagogiskt arbete
• Socialt arbete

Handels- och administrationsprogrammet
Passar dig som är intresserad av handel, försäljning och  
marknadsföring samt hur man startar eget. Du läser bland  
annat entreprenörskap, försäljning, kundservice och handel.

Vi erbjuder följande inriktningar:
•  Handel och service  
 Ny yrkesutgång: Ledare i butik NYHET!
•  Administrativ service NYHET!

Fordons- och transportprogrammet
Passar dig som är intresserad av teknik, motordrivna fordon och 
gillar att arbeta praktiskt. Du har nära samarbete med medarbetare 
och kunder och gillar att lösa problem.

Vi erbjuder följande inriktningar:
• Karosseri och lackering
• Personbil

VVS- och fastighetsprogrammet
Passar dig som är intresserad av tekniska system i fastigheter.  
Du läser till exempel ellära, systemuppbyggnad, värmelära och 
verktygs- och materialhantering. För dig som gillar ett serviceyrke 
och med möjlig yrkesutgång som fastighetsskötare, fastighets
tekniker, VVSmontör m.m.

Vi erbjuder följande inriktningar:
• Fastighet
• VVS

Entreprenörskap och hållbar utveckling i fokus!

Vi satsar på entreprenörskap! 
Bergska gymnasiet har en historia av framgångsrika UFföretag,  
2017 tog ”Locker Room Talk” silver på EM i Bryssel och 2016 blev 
”Glasklart UF” årets främsta företag i Östergötland.  

 
På Bergska får du möjlighet att starta, driva och avveckla ett  
UFföretag. Att driva UF är kul, lärorikt och på riktigt.

Du får på ett praktiskt och verklighetsförankrat sätt lära dig mer 
om hur man skriver en affärsidé och om försäljning och bokföring. 
Samtidigt som du övar dina färdigheter i problemlösning, samarbete, 
konflikthantering, presentationsteknik och skapar dig ett attraktivt 
kontaktnät. 

 
Entreprenörskap och entreprenöriella kompe-
tenser behövs också när vi tar oss an ekologiska 
och sociala utmaningar och skapar ett gott liv 
för alla inom ramarna för vad vår planet tål. 
Bergska gymnasiet har antagit utmaningen att 
arbeta för hållbar utveckling.

Vi satsar för hållbar utveckling! 
Går det att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och 
orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen? 

 JA säger 193 av FNs medlemsländer – om vi arbetar för det 
tillsammans. 17 globala mål sammanfattar det som länderna samt 
Bergska gymnasiet har förbundit sig att göra” 

Global profil
2019 införde vi en global profil på samhällsprogrammets samhälls 
inriktning för att erbjuda eleverna möjlighet att fördjupa sig lite extra  
i frågor som rör hållbar utveckling genom att exempelvis arbeta i och 
med olika projekt.

EPAS-skola
Bergska gymnasiet är en  EPAS-skola. Det innebär att  
vi har tillgång till expertföreläsare, EUparlamentariker  
och en pedagog med specialkunskaper om hur  
EU-samarbetet fungerar.

FN-certiferad skola  
Läs mer på www.bergskagymnasiet.se

BF.

VF.HA.

FT.
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#LÄRKÄNNABERGSKA!
Det här är våra fantastiska lärare. Här får du chansen att lära känna 
dom lite bättre! Följ oss på Instagram under @bergskagymnasiet för 
att lära känna vår personal och våra elever ännu bättre! Där får du 
varje vecka följa en person i sin vardag på Bergska. 

Ari Mitrunen  
Lärlingsutbildningen
Före detta elektriker. En kajak-
paddlande hemmafixare i Yxviken. 
Stolt Volvo BM- ägare.  

Monica Vestin  
Undervisar i engelska och tyska
Läser gärna deckare och älskar  
hundar och hockey.

Annika Rumenius  
Undervisar i engelska, franska  
och religion
Samlar på giraffer och tycker om 
att baka. Kan gå vilse överallt. 

Ann-Catherine Oweling  
Undervisar i matematik och fysik
Har bestämt sig för att bada i  
alla Finspångs kommuns sjöar. Har 
hunnit med 148! Cyklar överallt.

Annika Andrén  
Undervisar i biologi  
och naturkunskap
Sjunger i kör. Har en nymfparakit. 
MC-semestrar gärna, senast till 
Italien. Jobbade 15 år som under-
sköterska innan hon utbildade sig 
till lärare.

Pelle Sjöborg  
Undervisar i samhällskunskap  
och religion
Expert på hiphop från New York 
och amerikanska södern. Gillar 
motorcyklar, snowboard, fiske,
vinylskivor, serietidningar och att 
vandra.

Linus Hallgren  
Bygglärare på BA
Intresse för fiske och motor-
cyklar. Gillar curry. Spraymålar 
tavlor.

Lena Horkeby  
Undervisar i franska och svenska
Gillar islandshästar och att läsa. 
Att resa och uppleva andra  
kulturer är också ett av hennes 
stora fritidsintressen.

Karin Oskarsson  
Undervisar i engelska, tyska  
och geografi
Gillar precis som Lena att  
resa och läsa. Hon vidgar gärna 
sina vyer och pysslar gärna i 
trädgården när hon inte vinner 
musikquiz.

Ingrid Svensson 
Undervisar i matematik  
och är speciallärare
Gillar att ta de bästa vägvalen och 
hitta rätt. Kräver kaffe och jobbar 
på att antalet länder > antalet
levnadsår.

Jolene Rogbjer Sternson
Undervisar i Matematik, Svenska, 
SvA och kommunikation.
Hästar och att dansa bugg är de 
stora fritidsintressena. Rädd för 
möss och spindlar.  Avskyr oliver.

Karin Zetterstedt
Undervisar i samhällskunskap  
och religion
Sjunger gärna. Lagar fenomenalt 
god mat. Är usel på att städa. 
Vågar prata om allt. 

Anna Hellerstedt  
Barn och fritid
Anna är författare och väldigt 
snäll. Hatar rasism och älskar  
hästar. Samlar på länder, har 
endast varit i 64 stycken.

Lasse Wallström  
Undervisar i data- och  
medieämnen
Bergskas IT-guru. Hans stora  
intresse är att vandra i skogen. 
Bor med 20 höns, ankor och  
4 katter.

Micke Sjöberg  
Undervisar i ekonomiämnen
Micke är Rock n’ Roll-kung  
i Finspång och gillar inte  
Tomas Ledin. Svampexpert.  
Favoritsvamp: blomkålssvamp.

Göran Rumenius  
Undervisar i filosofi, psykologi  
och samhällskunskap
Gillar eurotechno och gamla bilar. 
Speciellt Citroën. Har inte bara 
skrivit en bok om studieteknik 
utan även barnböcker.

Maarit Raninen 
Undervisar på handels- och 
administationsprogrammet
Snorklar i Kroatien om somrarna 
när hon inte åker mountainbike i 
skogen. Älskar practical jokes och 
Polly. Den blåa påsen. De mörka 
är favoriterna.

Peter Edwinzon  
Undervisar i svenska och historia
Spelar en massa olika instru-
ment, bland annat i bandet På G. 
Bergskas glädjespridare!

Monica Baggman  
Undervisar i matematik och fysik
Tränat Jiu Jitsu men föredrar  
numera kanoting.

Parisa Farzaneh  
Undervisar i matematik
Gillar ordning och reda (särskilt 
på skrivbordet). Älskar att umgås
med familjen.

Göran Linder  
Undervisar på bygg- och  
anläggningsprogrammet
Cykling och fiske är två stora 
fritidsintressen. Cyklar gärna  
en kort runda på 3-4 mil. Gillar  
fotografering och har en japansk  
kamera, såklart.

Malin Fritiofsson
Undervisar i ekonomiämnen
Äter inte frukt och grönsaker. 
Har aldrig ätit en jordgubbe.  
Älskar godis, dillchips, musik  
och att springa.

Helena Schölin  
Undervisar i biologi, kemi  
och naturkunskap
Trivs bäst i naturen. Har vunnit 
två slogantävlingar med samma 
slogan.

Göran Tengvall 
Undervisar på Fordons- och 
transportprogrammet samt  
Industritekniskaprogrammet
Största intresset: raggarbilar  
och line dance. 

Andrea Santander Aguirre
Undervisar i spanska
Gillar inte stark mat. Älskar att 
dansa! Har ett italienskt/spanskt 
ursprung och är mamma till sju 
barn. Livsmotto: Ingenting är 
omöjligt!

Toya Byström
Undervisar i svenska och  
svenska som andraspråk 
Rider och tävlar i dressyr.  
Gillar även att baka.

Ronny Hagberg
Undervisar på bygg- och  
anläggningsprogrammet 
Historieintresserad. Seglare
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Vi finns här för dig! 
Elevhälsan är viktig! 

Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför  
är elevernas fysiska och psykiska hälsa och lärande  
ett ansvar för oss alla i skolan. Vårt elevhälsoteam 
erbjuder olika former av stöd för att du ska lyckas  
nå dina mål med din utbildning! Här kan du läsa  
mer om dom och hur de kan hjälpa dig. 

Studietid och elevinflytande är också viktigt!  
Förutom en stark och välfungerande elevhälsa erbjuder vi studietid,  
mattestugor, datorsupport. Vi har även ett engagerat elevråd som  
fungerar som en demokratisk bas där eleverna har möjlighet att  
påverka skolan och undervisningen – något vi värderar högt!  
Som elevrådsrepresentant skaffar du dig även många nyttiga  
erfarenheter inför framtiden.

Therese
Kurator 

Therese bidrar med psykosocial kompetens  
i skolan. Nästan alla hamnar någon gång i situationer när 
livet känns tufft och man kan behöva hjälp och stöd för 
att nå förändring. Kuratorn kan arbeta på flera olika sätt  

t ex med enskilda samtal, träffa grupper eller med  
förebyggande och hälsofrämjande insatser som rör hela 

skol organisationen. Kuratorn har tystnadsplikt. 

Camilla
Studie- och yrkesvägledare

Camilla hjälper dig att välja inför framtida 
studier och arbete. Tycker om att möta  
er elever i både gruppinformationer och  

i individuella samtal. Hos henne kan du bolla 
alla dina idéer och diskutera drömmar,  

förmågor, möjligheter och hinder.

Michelle
Specialpedagog 

Specialpedagogen samverkar med lärare, elever 
och vårdnadshavare för att hitta anpassningar och 
stöd under skoldagen som hjälper dig att lyckas 

med dina studier. Michelle finns med på studiestöd 
och deltar även periodvis på lektioner. Hit kan 

elever också vända sig om de vill ha stöd  
med studieteknik eller med att  
strukturera vissa skoluppgifter.

Pirkko
Elevcoach 

Vår elevcoach Pirkko finns med  
i klassrummen och ger personligt stöd.  

Hon stöttar eleverna med att komma igång,  
arbeta med framförhållning och struktur. Pirkko 

finns alltid på plats när det är studietid.

Johanna
Skolsköterska 

Skolsköterskan har den medicinska  
kompetensen i skolan. Alla elever i åk 1 
erbjuds ett hälsosamtal om ex hälsa och  

levnadsvanor. Skolsköterskan har tystnadsplikt 
och kommer inte berätta något vidare  
till andra elever, mentor, rektor eller  

föräldrar om inte du själv vill. 

Tangra
Rektor 

Skolans rektor är ytterst ansvarig och 
är en viktig del av elevhälsan

Ingrid 
Speciallärare  

Ingrid hjälper dig som behöver  
extra stöd för att nå dina mål,  

framförallt med matematik. Ingrid finns 
också med på studiestöd eller om du 

har studiehandledning. Du kan få  
stöd individuellt eller i grupp. 

STUDIETID!  

Varje onsdag erbjuder vi våra  

elever studietid efter skolan. Dit är alla 

välkomna för att få kvalificerad hjälp av 

våra lärare och pedagoger.  Syftet med 

studietiden är att ge eleverna extra stöd 

och hjälp med skoluppgifter.



När du börjar hos oss vill vi ge dig så goda förutsättningar 
som möjligt för både ditt skolarbete och ditt vuxenliv.

Vi bryr oss om dig och din framtid
Vet du inte vad du vill bli när du blir stor? 

KÄNNS GYMNASIEVALET SVÅRT?

MARIA
Sjuksköterska

Examen i konst- och litteratur-
vetenskap. Snart utbildad  

sjuksköterska. Extrajobbar som 
informatör och museivärd.  
Vill forska kring hur kultur  
kan få större betydelse  

i vården.

BEATRICE
Jurist

Rest i USA, Sydamerika, Asien och  
Europa. Volontärarbetat i Nepal efter 

jordbävningarna. Arbetat inom äldreom-
sorg och skola, både i Sverige och Norge. 

Pluggar till jurist, fjällvandrar och  
jobbar på Kriminalvården.

LINA
Beteendevetare

 Rest jorden runt. Jobbat & bott  
i Oslo. Pluggar till beteendevetare  

i Örebro.  Arbetat inom  
vården och restaurang.

DANIEL
Polis

 Rest och arbetat inom industrin. 
Pluggar till polis i Växjö.

LISA
Förskolelärare 

Utbildad förskollärare, arbetar  
idag på en förskola. 

AMANDA
Jurist

Pluggat affärsjuridik  
i Skövde. Pluggar idag juridik  

i Örebro. Vill bli domare.

CLARA
Civilekonom

Jobbar som business  
controller. Arbetat inom  
vården innan studierna.

AMANDA
Socionom

Arbetar på behandlingshem.  
Backpackat. Rest i Australien.  

Arbetat inom hemtjänst.

LINN 
Socionom 

Pluggar till socionom, arbetat 
inom LSS-verksamheter. Rest  

och varit mammaledig.

KLARA  
Kriminolog  
Varit au pair i USA,   

bott i Berlin och Sydamerika, 
backpackat i Asien. Pluggat till  

kriminolog i Lund.

LAILA 
Pluggar till arbetsterapeut

NELLY 
PT & snart polis

MALIN  
Civilekonom

JOHN  
Rehabiliterings-

assistent

VIKTOR 
Chillat, rest, jobbar

DAVID  
Medieproducent

JESSICA  
Arbetar inom  

vård- och omsorg

MATILDA 
Arbetat inom handel 

och konditori

REBECKA  
Pluggar till arbetsterapeut

EVELINA  
Pluggar till sjuksköterska

VICTOR 
Pluggar till  

gymnasielärare

Det tyckte eleverna i SPSP10 också, som tog studenten från Samhällsvetenskapsprogrammet på Bergska gymnasiet för sex år sedan. 

Vi har tagit reda på vad de gjort sedan dess och vad de gör idag!

Eleverna är färdigutbildade eller studerar till: 
3 Sjuksköterskor
2 Civilekonomer
2 Gymnasielärare
2 Arbetsterapeuter

2 Projektledare
2 Poliser
2 Jurister
1 Förskolelärare

1 Beteendevetare
1 Apotekstekniker
1 Medieproducent
1 Konst- och litteraturvetare

1 Rehabiliteringsassistent
1 Kriminolog
1 Apotekstekniker

#lärkännaSPSP10 på: bergskagymnasiet.se

Lär känna SPSP10 och  
Samhällsvetenskapsprogrammet 

ännu bättre:
bergskagymnasiet.se

God skolmat  
Det är viktigt med energi för att orka plugga. På Bergska får 
alla elever äta riktig restaurangmat med minst två alternativ 
från Östgöta Kök varje dag!

Generöst Körkortspaket
Ett körkort underlättar både i vardagen och  i arbetslivet, 
då många arbeten idag kräver körkort. Därför kan elever 
som bedriver heltidsstudier ansöka om ett generöst  
körkortsbidrag.

Dator
Dator är en förutsättning för att klara studierna idag.  
Alla elever får därför en personlig dator att använda 
under sin studietid.

Träning och gymkort
Motion håller inte bara kroppen i trim, det ger också bra 
förutsättningar för att hålla hjärnan i bra form! Vi har avtal 
med flera anläggningar i Finspång som ger dig rabatt på 
årskort. 

Du får även ett förmånskort 
som ger dig förmåner på allt 
från mat till kalas! 

Ha kul! 
På Bergska gymnasiet gillar vi att 
göra roliga saker tillsammans  
- delad glädje är dubbel glädje!

O’Learys Finspång
15% rabatt på aktiviteterna  
i O’Learys Gaming Zone.

Joan’s Café & Bistro 
10% på förköpsbiljetter till evene-
mang, konserter och spelningar. 
Åldersgräns: 18 år. 

Mat och dryck
Vi tycker det är viktigt att ta ledigt 
från stress och måsten ibland. Vad 
passar då inte bättre än att ta en 
fika eller en matbit tillsammans 
med dina vänner

Joan’s Café & Bistro
10% rabatt på mat, fika och  
alkoholfritt

O’Learys Finspång 
15% rabatt på mat och alkoholfritt

Hugo Finspång 
25% rabatt på mat och alkoholfritt  
alla fredagar kl 16.0002.00
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Vill du lära känna oss ännu bättre?
Besök oss på gymnasiemässan, öppet hus och under våra prova-pådagar. 

Datum och tider hittar du på vår nya hemsida:

www.bergskagymnasiet.se

Har du frågor eller vill du 
boka en prova-på-dag?
Kontakta mig!

Välkommen till oss!

MALIN FRITIOFSSON  
Kommunikatör
Ring/smsa: 070 24 37 696
malin.fritiofsson@finspang.se
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VISSTE DU ATT:
• Finspångs kommun satsar mer pengar på skolan  

än närliggande kommuner enligt ny statistik från SKL.
Det kommer du som elev märka på den goda maten,  

lokalerna, körkort m.m. 

• 46% av eleverna på gymnasieskolorna i Finspång pendlar in 
från Norrköpings kommun. 

• Det är smidigt att resa till Finspång med  
kollektivtrafiken. Jämför tiderna här!

Källa: ÖstgötaTrafiken


