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www.hogakustenteoretiskagymnasium.se

Järnvägsgatan 3, 891 31 Örnsköldsvik
Tel: 0660-30 90 02
info@hogakustenteoretiska.se
www.hogakustenteoretiskagymnasium.se
www.facebook.com/hogakustenteoretiska

Höga Kusten Teoretiska Gymnasium 
Örnsköldsvik är en personlig skola som står för goda 
relationer, högt i tak, engagemang, kunskap och bildning. 

HKT är skolan mitt i centrum, med bästa läget, i fräscha 
lokaler, granne med strandkajen, resecentrum och 
stadsbiblioteket.

Utöver våra goda kontakter med företag och universitet 
erbjuder vi också Ryttargymnasium till dig som är 
intresserad av hästskötarutbildningen.

Vi vill vara skolan som utmanar och stöttar dig under din 
gymnasietid. I katalogen som du nu håller i handen får du 
veta mer om det unika med vår skola och hur vi arbetar.  
 
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@hogakustenteoretiska.se

Välkommen till
Höga Kusten Teoretiska

HÖGA KUSTEN TEORETISKA GYMNASIUM
ÖRNSKÖLDSVIK
2019-2020

Ekonomi

Samhällsvetenskap

Naturvetenskap

Ryttargymnasium

- Juridik
- Ekonomi

- Beteendevetenskap
- Samhällsvetenskap

- Naturvetenskap
- Naturvetenskap och Samhälle 

Går att läsa ihop med:
- Naturvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Ekonomiprogrammet
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Järnvägsgatan 3, 891 31 Örnsköldsvik
Tel: 0660-30 90 02
info@hogakustenteoretiska.se
www.hogakustenteoretiskagymnasium.se
www.facebook.com/hogakustenteoretiska

15 jan  
Kl 18:30-20:00

8 nov 
Kl 18:30-20:00 

Skugga en elev
Om du är nyfiken på vår skola är du alltid välkommen till oss. 
Kontakta din SYV eller oss så hjälper vi dig.

Besöksdag åk 9, 4 dec
En dag då du i åk 9 har möjlighet att besöka oss. Kontakta din SYV för mer information.

Sociala medier 
Få inblick i våra elevers vardag genom att söka vår skola på Instagram och Facebook.

aktuellt hos oss
Öppet Hus
Välkommen till vår skola för att lära känna oss och kolla in våra program.
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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.

Alla våra program
leder till 
högskolebehörighet

Vi erbjuder också
preparandutbildning för 
dig som saknar enstaka 
behörighetsgivande
kurser.

Foto: Elina Eriksson - Estet media
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Det här får du hos oss:
Erfarna och engagerade lärare som stöttar dig i dina studier.

Högskolebehörighet på alla program.

Studiero och kunskapsfokus.

Lunch på restaurang.

Bästa läget centralt vid strandkajen, resecentrum och stadsbiblioteket.

Egen bärbar dator.

Fräscha lokaler.

Stöd såväl som utmaning.

Traditioner så som kick off i åk 1, Vännerdagar, Nobelmiddag och Pi-dagen. 

Engagerade elever i organiserade råd: elevråd, vännerråd, matråd, Skol IF och 
festkommitté.

Alla våra program
leder till 
högskolebehörighet

Vi erbjuder också
preparandutbildning för 
dig som saknar enstaka 
behörighetsgivande
kurser.

TEORETISKA GYMNASIUM
HÖGA KUSTEN

HKT
2018



6

Våra program 
i Örnsköldsvik
Här ser du alla program Höga Kusten Teoretiska Gymnasium
erbjuder och kan få en inblick i vad du kommer att lära dig under 
dina tre år på skolan.
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Ett program för dig som vill laborera, åka på exkursioner, skriva 
rapporter och öka kunskapen i alla klassiska naturämnen. 
Unikt för oss är kurser som 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. 
Inriktningen Naturvetenskap 
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, naturveten-
skap och teknik.
Inriktningen Naturvetenskap och samhälle 
Du får det bästa av två världar. Den passar dig som är intres-
serad av samhällsfrågor, resursanvändning och global miljö-
påverkan. 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.
Naturvetenskapsprogrammet hos oss passar dig som är 
intresserad av: Forskning, laborationer, matematik, medicin, 
fysik, teknik, biologi, kemi och kriminalteknik.

Ett program för dig som vill veta mer om samhällets uppbygg-
nad. Här utvecklar du förståelsen av det mellanmänskliga 
samspelet - i såväl stort som smått. Beroende på vilken inrikt-
ning 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 brott".
Inriktningen Samhällsvetenskap 
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 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.

Ett program för dig som är intresserad företagande och en-
treprenörskap. Ekonomiutbildningen genomförs hos oss 
i samarbete med fadderföretag. Redan i åk 1 får du och en 
kurskamrat, med stabil handledning från skolan, chansen att 
samarbeta med ett riktigt företag i stan. Vi är stolta över att 
erbjuda detta upplägg med fadderföretag, vilket är unikt för 
vår ekonomiutbildning. 
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.
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.
Ekonomiprogrammet hos oss passar dig som är 
intresserad av:
Företagande i verkligheten, marknadsföring, näringsliv, 
psykologi, juridik, samhällsekonomi och handel.

Ekonomi

Kom närmare vår skola 

Samhällsvetenskap Naturvetenskap

- Juridik
- Ekonomi

- Beteendevetenskap
- Samhällsvetenskap

- Naturvetenskap
- Naturvetenskap och Samhälle
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Naturvetenskap - Naturvetenskap och 
Naturvetenskap och Samhälle

Väljer du Naturvetenskapsprogrammet på Höga 
Kusten Teoretiska Gymnasium kan du vara säker 
på två saker: dels att du kommer vara väl förbe-
redd för vidare studier, dels att du kommer att få 
en riktigt spännande utbildning med bl.a. program-
fördjupningskursen Kriminalteknik. 
Du har dessutom möjlighet att läsa en 
matematikkurs på Umeå universitet i åk 3.

Därför valde Agata Naturvetenskapsprogrammet 

på HKT. 
- Jag valde HKT eftersom jag har alltid uppfattat denna 
skola som väldigt trygg och trevlig. Jag såg fram emot 
att få ha en mindre klass än på de flesta kommunala 
skolor, då jag lär mig bäst i lugnare miljöer. 
- Från början läste jag på Samhällsvetenskaprogram-
met, men ångrade mig efter första året. 

Tack vare lärarna så gick det att ställa om mitt 
schema så att jag inte skulle behöva gå om ettan, 
vilket var toppen! 
Vad tycker du om din klass?
- Jag känner att min klass fungerar bra ihop och 
vi kommer överens väldigt lätt. Jag tror faktiskt att 
jag aldrig haft en så bra klass på skolan innan jag 
började gymnasiet. 
Vad är det bästa med programmet och vad hän-
der efter din utbildning?
- Lärarna vi har i matematik och alla naturämnen så 
klart! Jag känner att jag får lära mig väldigt mycket 
och jag får riktigt bra hjälp då det behövs.
- Just nu är det tänkt att jag ska plugga Life Science 
på Umeå universitet nästa år. Naturvetenskap är 
verkligen ett bra program som ger en bra bredd till 
de som vill lära sig mycket.
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Samhällsvetenskap - samhällsvetenskap  
Beteendevetenskap

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 Krimi-
nologi. För att verklighetsanknyta dina studier 
samarbetar vi med såväl näringsliv som högre 
utbildningar. 

Därför valde Tobias 
Samhällsvetenskapsprogrammet på HKT.
- Det var alltid självklart att jag skulle gå på 
samhällsprogrammet då jag alltid haft ett stort 
intresse för aktuella samhällsfrågor och dylikt. 
Det stod då mellan denna skola och en annan som 
också erbjöd samhällsprogrammet i Örnsköldsvik. 

Efter mitt första besök på skolans öppet hus fanns 
det ingen tvekan längre. 
Alla elever som var där var mycket trevliga och 
lärarna var kloka och hjälpsamma! 
Vad kan du lyfta med just ditt program?
- Det allra bästa med Samhällsprogrammet är just 
den variation av ämnen som existerar. Beroende på 
vilken inriktning man väljer så kan man läsa väldigt 
intressanta ämnen - ämnen som man kanske inte 
ens visste existerade eller bara klassiska favoriter 
som historia och geografi. Då utbildningen är så 
varierande och bred så får jag en stark bas att stå på 
efter när jag har tagit studenten.  
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Ekonomi - Juridik
Ekonomi

Väljer du Ekonomiprogrammet får du kunskaper 
i företagande, ekonomi och entreprenörskap. 
Unikt för denna utbildning är att du genom ditt 
fadderföretag knyter kontakt med näringslivet 
och därmed får lärorik erfarenhet från 
branschen. 

Därför valde Edina Ekonomiprogrammet 
på HKT.
- Till att börja med vill jag säga att denna skola är 
helt fantastisk! Jag valde HKT för att få en säkrare 
utbildning som gynnar min framtid, men även för 
att jag hört av tidigare elever att lärarna ser varje 
enskild elev. Programmet som tilltalade mig mest 
blev till slut Ekonomiprogrammet, eftersom det är 
en bred linje. 

Bild/Bilder

Vad är det bästa med ditt program?
- Det bästa med mitt program är att det är en 
stor variation mellan teori och praktik. 
Vi elever får t.ex. våra egna faddeföretag som 
vi samarbetar med för att få insyn och bra 
erfarenhet från branschen. 
Vad kan du säga om din klass?
- Jag kunde nog inte få en bättre klass! 
Vi är tajta och säkra med varandra vilket jag är 
väldigt tacksam för.
Vad har du för framtidsplaner?
- Till en början ska jag följa min barndoms-
dröm och det är att bli legitimerad fastighets-
mäklare. Genom min utbildning får jag redan 
nu nyttiga erfarenheter som jag kan ta med 
mig.
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ryttargymnasium -
Samhällsvetenskap
Naturvetenskap
Ekonomi

Hänger du i stallet på fritiden? 
Då är HKT Ryttargymnasium, 
Lokal idrottsutbildning (LIU) något för dig! 
Vi erbjuder nämligen möjligheten att kombinera 
ditt hästintresse med ett av våra tre
högskoleförberedande program. Utöver ordi-
narie idrott har vårt ryttargymnasium två gånger 
stallpass på skoltid, under samtliga gymnasieår. 
Efter avslutat utbildning kan eleven avlägga 
prov för diplomerad hästskötare. 
Denna utbildning genomförs i samarbete med 
Örnsköldsviksortens Ryttarklubb (ÖOR). 

Därför valde Julia Ryttargymnasium på HKT.
- Ryttargymnasiet ger en unik möjlighet att kombin-
era två olika typer av utbildningar. Jag valde att 
kombinera det teoretiska Samhällsprogrammet med 
det praktiska Ryttargymnasiet. Efter studenten i 

våras lyckades jag även få jobb som ridinstruktör på 
Örnsköldsviksortens Ryttarklubb.
Hur är det att kombinera det praktiska med det 
teoretiska?
- Det var guld värt att ta en paus från alla teoretiska 
kurser och få göra något mer praktiskt.
Utbildningen har två stallförlagda pass i veckan - 
båda på skoltid. Ena tillfället är det teori i ämnen 
som tappskokompetens, anatomi, sjukdomar med 
mera, och andra tillfället ridning - där det varvas mel-
lan dressyr, hoppning, terränghoppning och uteritt.
Till vilka vill du rekommendera utbildningen?
- Jag hållit på med hästar i tio år innan gymnasiet, 
och tycker att en sökande till Ryttargymnasiet bör ha 
viss erfarenhet, men ridlärarna är mycket bra på att 
individanpassa utbildningen.
 - Ta chansen! Du förlorar inget på det. Det är både 
roligt och lärorikt.



Bästa läget
Samarbete med universitet och näringsliv
Kunskap och bildning
Fräscha lokaler
STUDIERO
RESTAURANGMAT

GLÖM INTE ÖPPET HUS
8 NOV & 15 JAN


