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CENTR ALA Din skola ligger i centrum. Då får du och så många som möjligt från alla delar
av samhället så kort väg som möjligt för att kunna mötas.
YRKES OCH STUDIEFÖRBEREDANDE Vi gör vårt yttersta för att se till att du ska
vara klar för ditt nästa steg i livet när du lämnar oss. Vilket det än är.
BETYDELSEFULLA Vi är betydelsefulla för din framtid. Förtroendet du visar oss
genom att gå på vår skola lovar vi att ta på största allvar.
EMPATISK A Vi är din cyberfamilj och vi gillar dig som du är. Här får alla ta plats och vi
tar hand om varandra i med- och motgång.
RELEVANTA Du är unik och har unika förutsättningar. Med det som bakgrund hjälper
vi dig, både att definiera och att nå dina mål, med de metoder som funkar bäst för dig.

CYBERGYMNASIET JÄRNTORGET
Välkommen till skolan där alla känner varandra. CyberGymnasiet i Göteborg ligger centralt
placerad vid Järntorget. Hos oss blir alla elever sedda. Det skapar en trygg miljö och en skön
stämning på skolan. Eleverna trivs. Med en bra lunch, eget fik, bibliotek och aktiviteter efter
skoltid inom vårt koncept Lärande Fri Tid har vi en bra och kreativ studiemiljö. Vår personal
har ett stort engagemang kring eleverna och de duktiga pedagogerna arbetar målinriktat med
elevernas olika styrkor. Det ger en bra grund till högre studier, yrkesliv och vuxenlivet i stort.
Välkommen till CyberGymnasiet Järntorget!
NU ÄR DET UPP TILL DIG
Du söker till oss via gymnasieantagningen. De skickar ett brev till samtliga elever i årskurs
9 med information om hur du gör. Har du frågor kring ansökan kontaktar du Gymnasieantagningen (se kontaktuppgifter nedan). Om du undrar något om vår skola är du välkommen att
vända dig till vår studie- och yrkesvägledare (SYV).
OBS! Du kan också söka till årskurs 2 eller 3, till exempel om din familj flyttar eller om du vill
byta skola. Ta kontakt med vår SYV om du behöver mer information.
CyberGymnasiet finns även i Malmö och Stockholm.

Plats för personlighet
Alla som vill utvecklas är välkomna till oss. Oavsett vad du har för bakgrund eller framtidsplaner.
På Cyber får du vara dig själv och vi gör vårt yttersta för att du ska lyckas nå dina mål efter dina
förutsättningar. Tänk på att tiden i gymnasiet är krävande. Du behöver själv planera, ta ansvar
och vara engagerad för att nå bästa resultat. Välj därför ett program som du känner att du kommer
att trivas med och ämnen som du gillar. Åren på CyberGymnasiet förbereder dig för nästa steg i
livet, oavsett om du väljer att studera vidare eller att gå direkt ut på arbetsmarknaden.
Du är med och påverkar
Eleverna har mycket att säga till om när vi utvecklar skolan, lärarna och miljön. Efter elevintervjuer har vi till exempel byggt ett starkt it-system, anpassat våra lokaler och kursutbud,
byggt om vår matsal och förbättrat lunchutbudet så att det alltid finns fräsch sallad och flera
val av lunchmat.
STUDIEVÄGLEDNING
Studie- och yrkesvägledaren (SYV) stödjer och vägleder dig vid alla val du ställs inför som
rör din utbildning. SYV hjälper dig också att hitta rätt utbildning efter gymnasiet och att få
rätt behörighet till den.
ELEVSTÖD och ELEVHÄLSA
På skolan finns elevstödjare som ett extra stöd för dig. De skapar en trygg miljö. Behöver du
stöttning med studierna eller brottas med andra problem har du tillgång till ett väl utbyggt
elevhälsoteam som består av kurator, syv, skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare och rektor.

Läs mer på Cybergymnasiet.se

INTRODUKTIONSPROGRAM
Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte är behörig att söka till nationella program
i gymnasieskolan. På CyberGymnasiet erbjuds du introduktionsprogrammet Preparandutbildning (IMPRE). Du söker till Introduktionsprogrammet via gymnasieantagningen.

Gymnasieantagningen
Box 5073, 402 22 Göteborg
031-335 51 30 | www.indra2.se
gymnasieintagningen@GRkom.se
REKTOR OCH SYV
Rektor: Maria Lissmatz
Mail: maria.lissmatz@cybergymnasiet.se
SYV: syvgoteborg@cybergymnasiet.se
Pusterviksgatan 9, 413 01 Göteborg
031-762 55 50 | www.cybergymnasiet.se
goteborg@cybergymnasiet.se

LÄRANDE FRI TID. vår verksamhet EFTER skoltid
Unikt för CyberGymnasiet är Lärande Fri Tid. Där får du extra hjälp med
dina skoluppgifter och kan hänga med nya och gamla skolkompisar. Vi har flera
aktiviteter som drar igång efter skoltid, t ex mattehjälpen, rollspel, läsgrupper,
konstnärligt skapande eller bara fika och spela sällskapsspel. Här har du också
stor möjlighet att själv starta och driva projekt tillsammans med andra elever.

Hej.
Åren du ska vara hos oss kommer att bli bland de viktigaste i ditt liv.
Känn ingen press, men så är det.
Du kommer in som ung och när du går ut är du myndig.
Och förväntas vara vuxen. Fri att bestämma helt vad ditt liv ska innehålla.
Då gäller det att vara beredd.
Lugn, det kommer du att vara. Om du låter oss och om du hjälper till,
lovar vi att ta fram det bästa i dig utifrån dina förutsättningar.
Göra dig så bra som bara du kan bli.
Cybergymnasiet är en plats för nya möten som du kommer ha glädje
av livet ut. Möten med nya lärare, nya metoder, nya kompisar från
nya ställen, med ny kunskap. Fast den mest spännande och utvecklande
person du kommer att möta känner du faktiskt redan sedan länge.
Det är nämligen du själv. Hur bra vill du bli?
Välkommen till Cyberfamiljen Järntorget
Maria Lissmatz, Rektor

