DCC
UNDERVISNING I
VERKLIGHETEN

HA – Handel och administration
HT – Hotell och turism
TE – Teknik
SA – Samhällsvetenskap
ES – Estetiska

EN VISION, TRE SKOLOR.
OÄNDLIGA MÖJLIGHETER!

Design & Construction College, även kallat DCC Gymnasium, har en vision
– att hjälpa dig göra verklighet av dina drömmar. Oavsett om det handlar
om att få jobb direkt efter gymnasiet eller att fortsätta plugga på universitet,
högskola eller yrkeshögskola. DCC finns idag på tre orter; Helsingborg,
Malmö och Stockholm. Den röda tråden i våra program är kreativitet, service
och kunskap.
Hos oss får du det bästa från skolvärlden kombinerat med praktisk erfarenhet
från yrkeslivet. En av våra styrkor är att vi har ett nära samarbete med lokala
företag. Det innebär att du som elev förutom studiebesök, praktik och gästföreläsningar, även får arbeta med olika skarpa projekt.

VERKLIGHETSANPASSAD
UTBILDNING SOM ÖPPNAR
DÖRRAR FÖR FRAMTIDEN
Är du intresserad av turism, teknik, design eller handel? Eller vet du ännu inte vilket yrke
du ska satsa på och vill hålla dörren öppen för vidare studier? DCC erbjuder attraktiva
och kreativa gymnasiestudier som förbereder dig för framtiden– oavsett om du börjar
jobba direkt eller om vägen dit går via universitet, högskola eller yrkeshögskola.

En utbildning som ger dig valmöjligheter
Många elever som söker sig hit har en tydlig
vision om vad de ska bli efter gymnasiet. Andra
har inte bestämt sig och vill kanske plugga
vidare efteråt. På DCC hittar du en unik kombination av yrkesförberedande och högskoleförberedande utbildningar. Här stängs inga dörrar
– på alla våra program finns kurser som du kan
välja för att få behörighet till vidare studier.

Vi använder oss av varierad pedagogik
med eleverna i fokus
Vi tillämpar en blandning av olika pedagogiska
modeller för att ge dig en utbildning som är
både omväxlande och intressant. Detta är något
som kännetecknar många framgångsrika skolor.
Hos oss är det du som elev som är i fokus.

På vår skola gör vi saker “på riktigt”
I våra yrkesprogram har alla lärare erfarenhet
av att jobba i den bransch de undervisar i. Du
får tillbringa en stor del av studietiden ute på
arbetsplatsen i det som kallas APL – arbetsplatsförlagt lärande – och du får göra riktiga
projekt och skarpa uppdrag. Det ger dig en bra
förståelse för vad ditt drömjobb går ut på och
vad som krävs för att lyckas. Även i de teoretiska
programmen märks våra goda relationer med
branschorganisationer och företag. Till våra
klassrum kommer många gästföreläsare och
kontaktpersoner från arbetslivet.
WWW.DCCGYMNASIUM.SE
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Elevinflytande
Du som elev ska kunna påverka din skola. Därför lägger alla våra skolor stort fokus på elevdemokrati och är lyhörda för förslag från eleverna.
Genom ett aktivt elevråd har du möjlighet att
vara med och påverka allt från skolmiljö och studieplanering till temadagar och sportaktiviteter.
Engagerade lärare
Kvaliteten på lärarna är helt avgörande för
skolans kvalitet. Vi är mycket stolta över våra
duktiga och engagerade lärare som jobbar
tillsammans, för ditt bästa. Du kommer att
upptäcka att det här är en miljö där lärare och
mentorer bryr sig om och lyssnar på dig. Ni har
regelbundna samtal kring dina tankar inför
framtiden. Det skapar förutsättningar för dig att
lyckas med dina studier, både här hos oss eller
efteråt om du väljer att studera vidare.
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Utbildning som du har nytta av
Vårt mål är att du ska vara stolt över det du
åstadkommer på skolan, och dina projektarbeten ska vara värda att visas för omvärlden. De
kan vara nyckeln till ett spännande jobb eller
praktikplats, i Sverige eller utomlands!
Vi tror på glädje och kreativitet
Kreativitet, glädje och skapande är det som
genomsyrar våra program, tillsammans med
service och konceptutveckling. Vi är övertygade
om att både skolan och yrkeslivet blir så mycket
bättre om du gör något du är bra på och som
du känner passion för.
Idag finns DCC på tre orter
Du kan idag läsa på DCC i Stockholm, Malmö
och Helsingborg. DCC Gymnasium ingår i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

VÄLJ EN
UTBILDNING
SOM GER FLERA
MÖJLIGHETER!

PONTUS
ALKEFELT

Jag har lärt mig massor under
min utbildning, och det bästa
har helt klart varit den inblick
man fått i arbetslivet.

Handels- och administrationsprogrammet

Pontus heter jag och är en 18-årig kille som
avslutat mina studier på DCC. Jag är en aktiv
person som gillar att röra på mig och trivs när
det händer saker. Utöver skolan jobbade jag på
ett försäkringsbolag på kvällarna.
När jag skulle välja gymnasieskola visste jag
inte riktigt vad jag var intresserad av. Jag hade
tankar på att läsa ekonomi på en annan skola
men det skulle bli för långt att pendla. Till DCC
var det däremot mycket smidigt med kommunikationerna. Jag var där på öppet hus och gillade
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skolan, tyckte den såg trevlig ut. Kanske var jag
lite påverkad av att båda mina föräldrar är egna
företagare så valet föll på Handelsprogrammet,
och det har jag inte ångrat.

som alltid erbjuder praktikplatser, men även
utanför det så tror jag att företagen uppskattar
oss. Jag praktiserade bland annat på en mäklarfirma och trivdes väldigt bra.

Jag har lärt mig massor av min utbildning,
och det bästa har helt klart varit den inblick jag
fått i arbetslivet. Det har varit väldigt nyttigt att
komma ut på praktik, till exempel.

När jag började på gymnasiet hade jag inte
tänkt plugga vidare efteråt utan var helt inställd
på att börja jobba direkt. Men nu har jag ändrat
mig. Jag har upptäckt att mäklaryrket är det
som lockar mig mest. Kanske har jag blivit
lite smittad av min farbror som håller på med
husförsäljning. Jag har alltid haft ett gott öga

Generellt har vi elever på DCC ett bra rykte ute i
näringslivet. Skolan har avtal med vissa företag

till branschen men först när jag testade på det
i praktiken så kände jag att detta var något jag
verkligen ville syssla med.
Därför tänker jag sikta in mig på att gå någon
av de mäklarutbildningar som ger internationell kompetens. Jag har alltid gillat att resa så
drömmen är att kunna arbeta utomlands. Gärna
så snart som möjligt!

WWW.DCCGYMNASIUM.SE
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ES

HITTA DITT
KREATIVA
UTTRYCK

ESTETISKA PROGRAMMET
Inriktning: Bild och formgivning

Inriktning: Bild och formgivning
Är du kreativ och konstnärlig, med en bra känsla
för färg och form? Estetiska programmet är för
dig som vill skapa en vackrare värld genom att
arbeta med design, arkitektur eller något annat
inom det estetiska området. Det kan vara det
första steget till yrken som art director, designer,
inredare, konstnär, formgivare eller originalare.
Estetiska programmet på DCC har inriktningen Bild och formgivning. Här är det kreativa
skapandet i fokus, och du har möjlighet att utveckla din förmåga till inlevelse, skapande och
uttryck. Du får bland annat prova på två- och
tredimensionella bildtekniker och olika material
inom ämnen som bild, form, konst och design.
Du får också lära dig att tolka konst och kultur,
arbeta skapande och att kommunicera tankar
och idéer genom estetiska uttryck.
Under studietiden bygger du upp din portfolio.
Det är alla dina samlade arbeten som du har
gjort under programmets tre år, och portfolion
kan du använda för att söka dig vidare till högre
utbildningar inom konst och kultur, eller för att
söka jobb direkt efter skolan. En fin portfolio
kan ta dig långt!
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Det betyder att du förbereds
inte bara för konstnärliga och estetiska utbildningar, utan också för fortsatta studier i till exempel humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnen på högskolan.
Dina lärare är duktiga och erfarna, och arbetar
nära företag och högskolor för att ständigt kunna ge dig aktuella kunskaper.

Program: Estetiska programmet
Inriktning: Bild och formgivning
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b - kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation
Konstarterna och samhället

100 p
50 p

Inriktningsämnen
Bild & Form 1b
Bild
Form
Bildteori

100 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupning: Produktdesign och inredning
Arkitektur rum
Design 1
Digitalt skapande 1
Design 2
Textil, färg och form

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupning: Digital design
Bild och form specialisering
Design 1
Digitalt skapande 1
Fotografisk bild 1
Grafisk illustration

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

VAR KAN JAG LÄSA PROGRAMMET?
ES
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HA

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Inriktning: Handel och service

Brinner du för handel, service & försäljning?
Vill vara med och skapa en värld fylld av handel
och utbyte? På handelsprogrammet utvecklar
du din förmåga att arbeta projektorienterat och
lösa uppgifter såväl enskilt som i grupp. Du får
den kunskap som krävs för att arbeta inom handelsyrken eller som entreprenör med ett eget
företag.
Inriktning: Handel och service
Du som läser inriktningen handel och service lär
dig mer om det synliga arbetet i butik. Exempel
på det är inköp och att leda samt kontrollera
varuflöden, exponera en vara på ett säljande
sätt, butiksledning och försäljning. Dessutom
får du utbildning i hur man startar och driver
näthandel.
Praktikplats (APL) ingår i dina studier
Under årskurs två och tre på handelsprogrammet kommer du att genomföra 15 veckors
praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL) ute på
riktiga företag. Här får du möjlighet att knyta
egna kontakter, får relevant erfarenhet och
fördjupa dina kunskaper om branschen. Under
dina praktikveckor ute får du också möjlighet
att skapa ditt eget nätverk som du kan ha stor
nytta av i din framtida karriär. I årskurs tre kan
du eventuellt få möjlighet till praktik utomlands,
i exempelvis England eller Spanien. Du får då ett
EU-certifikat som bevisar att du har praktiserat i
ett annat land.
Starta ditt eget företag med UF
I årskurs tre får du lära dig entreprenörskap i
projektet Ung Företagsamhet (UF). Tillsammans
med dina klasskompisar startar du ett företag
från grunden; allt ifrån affärsidé och analys av
marknaden till framtagande av produkt, marknadsföring och försäljning. Till er hjälp har ni
en rådgivare från relevant bransch. Ni får även
tävla mot andra UF-företag runt om i Sverige, ett
mycket populärt och givande projekt. UF-projektet
är den bästa skolan för dig som drömmer om att
i framtiden ha ditt eget företag.
12
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Programfördjupning: Ledare i butik
Denna fördjupning ger dig goda kunskaper för
arbete inom detalj- och partihandeln. Studierna
kan leda till arbete inom till exempel försäljning
och marknadsföring, butikskommunikation,
butiksledning, inköp eller kundservice. Utbildningen är yrkesförberedande, men kan även leda
till vidare studier. Många elever väljer att börja
arbeta direkt efter gymnasiet, åtminstone under
några år. Men på handels- och administrationsprogrammet finns också möjligheter att läsa
kurser som förbereder och ger behörighet för
studier på högskola och yrkeshögskola.
Programfördjupning: Butikssäljare & inköpare
Denna fördjupning erbjuds i Malmö och Stockholm. Den förbereder dig för yrken såsom försäljare eller inköpare inom fack- eller partihandeln, på reklambyrå eller med exponering av
varor i butik.

ENTREPRENÖR PÅ
RIKTIGT

Program: Handelsprogrammet
Inriktning: Handel och service
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap
Servicekunskap
Branschkunskap
Information och kommunikation 1

100 p
100 p
100 p
100 p

Inriktningsämnen
Personlig försäljning 1
Affärsutveckling och ledarskap
Praktisk marknadsföring 1
Näthandel 1
Inköp 1

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupning: Ledare i butik Helsingborg / Stockholm / Malmö
Engelska 6 *
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 *
Handel - specialisering 1
Matematik 2a *
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2/Handel- spec 2*
Praktisk marknadsföring 2

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

* Alternativa kurser: Helsingborg
Personaladministration
Programhantering
Utställningsdesign

Programfördjupning: Butikssäljare och inköpare Stockholm / Malmö
Handel - specialisering
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Personlig försäljning 2
Personlig försäljning 3
Praktisk marknadsföring 2
Praktisk marknadsföring 3
Telefon- och internetservice
Entreprenörskap och företagande

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p endast i Stockholm
100 p endast i Malmö

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

VAR KAN JAG LÄSA PROGRAMMET?
HA

Stockholm

HA

Helsingborg

HA

Malmö
WWW.DCCGYMNASIUM.SE
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HT

PRAKTISERA
I SVERIGE
ELLER UTOMLANDS

HOTELL OCH TURISMPROGRAMMET
Inriktning: Turism och resor

Program: Hotell och turism
Inriktning: Turism och resor
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

Programgemensamma ämnen
Engelska 6
Entreprenörskap
Logi
Konferens och evenmang
Service och bemötande 1
Besöksnäringen
Resmål och resvägar

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Inriktningsämnen
Aktiviteter och upplevlser
Hållbar turism
Marknadsföring och försäljning
Reseproduktion och försäljning

Inriktning: Turism och resor
Trivs du med att jobba med människor, och
tänker dig en framtid inom exempelvis hotell,
konferens eller evenemang? Då kan hotell- och
turismprogrammet vara det du söker.
Programmet ger dig kunskaper inom reseproduktion, försäljning, guidning, marknadsföring
samt service och bemötande – något som är
värdefullt vare sig du ska arbeta inom hotell- eller evenemangsbranschen.
Hotell- och turismprogrammet är en yrkesförberedande utbildning som gör dig anställningsbar
direkt efter gymnasiet. Det innebär att du efter
examen kan börja jobba inom hotell- och resebranschen. Önskar du läsa vidare efter gymnasiet finns alla möjligheter även för det.
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APL i Sverige eller utomlands
På DCC är undervisningen “på riktigt”. Alla våra
lärare på hotell- och turismprogrammet har
egen yrkeserfarenhet av ämnet de undervisar
i. Du får göra många praktiska projekt i verkligheten och på riktiga företag. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL) och om du
vill kan det finnas möjlighet att förlägga en del
av din praktik utomlands, i exempelvis England
eller Spanien. Din praktik ger dig värdefulla
kontakter för framtiden.

100 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupning i Stockholm: Resor och evenemang
Evenemang
Guide och reseledare
Retorik
Turistbyråservice
Värdskap på resmålet

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupningsämnen i Malmö:
Event
Evenemang
Servering 1
Konferens 1
Konferens 2
Värdskap på resmålet

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Hotell
Konferens 1
Servering 1
Reception 1
Reception 2
Värdskap på resmålet

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupningsämnen i Helsingborg:

VAR KAN JAG LÄSA PROGRAMMET?
HT

Stockholm

HT

Helsingborg

HT

Malmö

Event
Evenemang
Servering 1
Administration
Retorik/Moderna språk
Frukost + bufféservering

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Hotell
Konferens 1
Reception 1
Reception 2
Retorik/Moderna språk
Frukost + bufféservering

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
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SA

FORMA
DIN
FRAMTID

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Beteendevetenskap
Program: Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1
Moderna språk 1
Moderna språk 2
Psykologi 1

Inriktning: Beteendevetenskap
Är du intresserad av hur samhället påverkar oss
som medborgare och hur vi själva kan påverka?
Vill du lära dig att förstå dig själv och andra
människor, både som individer och i samspel
med andra, till exempel i konflikt och kris?
Då den röda tråden i alla program på DCC är att
”lära för verkligheten” fördjupar vi oss i dessa
frågor bland annat genom att anordna studiebesök och föreläsningar. Vi besöker exempelvis
polishögskolan, riksdagen, tingshuset, rådhuset
och en tidningsredaktion, vi träffar också socionomer och entreprenörer. Genom dessa möten
skapar vi ett lärande som varar över tid.
På inriktningen beteendevetenskap utvecklar
du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är
grundade på fakta eller inte, och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du kommer bland
annat att debattera muntligt och skriftligt, diskutera i seminarieform, spela rollspel, hålla tal
samt skriva olika typer av vetenskapliga texter.
16
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Kurserna i de gymnasiegemensamma ämnena
är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andra
språk. I de programgemensamma karaktärsämnena läser du filosofi, moderna språk och
psykologi. Du får möjlighet att specialisera och
bredda dig ytterligare inom programmet. Du
har även ett individuellt val där du väljer vad du
vill läsa.
Programmet är en högskoleförberedande utbildning som lägger grunden för fortsatta
studier inom ett samhällsvetenskapligt område
på högskola och universitet, både i Sverige och
utomlands. Språkstudier ger meritpoäng när
man söker till högskolan. Här kan du läsa tyska,
franska och spanska, på nybörjarnivå eller på
högre nivå. På skolan finns det även möjlighet
att läsa engelska 7, vilket också ger meritpoäng.

50 p
100 p
100 p
50 p

Inriktningsämnen
Ledarskap
Kommunikation
Samhällskunskap 2
Sociologi
Psykologi 2a

100 p
100 p
100 p
100 p
50 p

Programfördjupningsämnen: Ledarskap
Entreprenörskap
Retorik
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100 p
100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

100 p

VAR KAN JAG LÄSA PROGRAMMET?
SA

Helsingborg
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TE

FRÅN IDÉ
TILL FÄRDIG
PRODUKT

TEKNIKPROGRAMMET
Design och produktutveckling • Samhällsbyggande och miljö

Den tekniska utvecklingen i världen sker i rasande fart. Och den påverkar oss mer än vi tror. Vi
kommunicerar digitalt, vi färdas med tekniska
färdmedel, vi har kläder och hus som skyddar
mot väder och vind. Med teknik kan vi underlätta tillvaron – och faktiskt förändra världen.
Teknikprogrammet är för dig som är intresserad
av design, arkitektur och tekniska processer,
hela vägen från idé till färdig produkt. Du får lära
dig om teknikens roll i samhället och om samspelet mellan teknik, människa och miljö. Du får
utveckla dina kunskaper om både mjukvara och
hårdvara. Läser du teknikprogrammet kan du till
och med vara med och forma framtiden!

arkitektur, hållbart byggande, stadsplanering
och design. Du tränar dig i att skapa ritningar
och utveckla produkter; riktiga projekt från idé
till modell. Programmet förbereder dig för högre
studier inom teknik, industridesign eller arkitektur. Inriktningen passar dig som är intresserad
av att arbeta som till exempel arkitekt, miljötekniker, ingenjör med miljöinrikning, samhällsplanerare eller stadsplanerare. Denna inriktning
erbjuds på vår skola i Stockholm.

Programmet har två inriktningar. Gemensamt
för dem bägge är duktiga och engagerade
lärare, samt ett nära samarbete med företag och
högskolor. Båda inriktningarna ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Program: Teknikprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling samt
Samhällsbyggande och miljö
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Matematik 2
Matematik 3
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Programgemensamma ämnen
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

150 p
100 p
150 p

Inriktning: Design och produktutveckling
Bild & form 1a
CAD 1
Design 1
Konstruktion 1

Inriktning: Design och produktutveckling
Inriktningen ger dig färdigheter i bland annat
design och produktutveckling. Datorstyrd design och konstruktion är de centrala metoderna.
Här får du bland annat lära dig processen och
metodiken för att skapa en produkt hela vägen,
från idé till prototyp. Kurser i Cad kommer att
lära dig att göra ritningar i 2D och 3D. Du får
använda din färg- och formkänsla men också
lösa problem och öva upp din kreativa förmåga.
Programmet ger dig en bra grund att studera
vidare inom design, arkitektur, formgivning,
media, reklam eller teknik. Inriktningen passar
dig som till exempel satsar på en framtid som
arkitekt, industridesigner eller formgivare.

50 p
50 p
100 p
100 p

Programfördjupning: Formgivning
Design 2
Designmodeller
Form/Grafisk kommunikation
Digitalt skapande 1

100 p
100 p
100 p
100 p

Inriktning: Samhällsbyggande och miljö Stockholm
Arkitektur hus
Hållbart samhällsbyggande
Miljö- och energikunskap

100 p
100 p
100 p

Programfördjupning: Design och arkitektur
Arkitektur rum
Bild & form 1a
CAD 1
Design
Designmodeller

100 p
50 p
50 p
100 p
100 p

Programfördjupning: Vetenskap

Inriktning: Samhällsbyggande och miljö
Den här inriktningen ger dig färdigheter i
samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Under
utbildningen får du lära dig grunderna inom
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VAR KAN JAG LÄSA PROGRAMMET?
TE

Stockholm

TE

Helsingborg

Matematik 4
Matematik 5
Fysik 2
CAD 1
CAD 2

100 p
100 p
100 p
50 p
50 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p
WWW.DCCGYMNASIUM.SE
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VÄLKOMMEN TILL DCC I HELSINGBORG
Gymnasietiden är tre mycket viktiga år. När du
efter din tid hos oss kliver ut på trappan för att
ta dina första steg ut i vuxenlivet vill vi att du
ska vara väl förberedd, stolt och säker på dig
själv och dina kunskaper. Oavsett om du siktar
på att börja arbeta eller om du vill läsa vidare.
Vi vill flytta verkligheten in i klassrummet, och
klassrummet ut i verkligheten. Det ska kännas
som att det är på riktigt när du lär dig. En stor
del av undervisningen äger därför rum utanför
skolan, på olika platser och områden som på
olika sätt är kopplat till utbildningen. Det är
undervisning i verkligheten.
Så hur går det till? Jo, arbetslagen runt varje
program skräddarsyr gemensamt olika kursmoment för att skapa en helhet, en röd tråd genom
utbildningen. Varje program har även ett
branschråd där vi samarbetar med olika aktörer
för att göra praktikplatser och studiebesök ännu
mer anpassade till just din utbildning.
Ett exempel på verklighetsanpassad undervisning är när eleverna på hotell och turismprogrammet lever hotellyrket på Scandic Hotels
under ett par dagar; eller jobbar som värdar
på något av arrangemangen vid Helsingborg
Arena. Eller när eleverna på handelsprogrammet åker till Ullared för att lära sig mer om hur
logistiken fungerar på en av Sveriges största
handelsplatser. Det här är ingenting som går att
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läsa sig till i en lärobok, det måste helt enkelt
upplevas på plats. Och därefter kan vi samlas i
klassen och reflektera kring de nya insikterna.
Vi strävar efter att ge dig allt tänkbart stöd i
att utveckla kunskaper för att nå dina mål, och
för att kunna hantera utmaningar i framtiden.
Den som är rustad för verkligheten har ett stort
försprång när det gäller att söka jobb.
DCC Gymnasium i Helsingborg är inte den
största skolan. Inte heller den minsta. Men vi är
”den lilla skolan”, där du snabbt lär känna dina
klasskompisar och elever från andra program,
och där lärarna snabbt lär känna dig.
Hoppas vi ses snart!
Mikael Fors
Rektor på DCC i Helsingborg

VÄLKOMMEN TILL DCC I MALMÖ
Vår skola är unik på flera sätt, och först och
främst handlar det om lärarna. Vi har mycket engagerade lärare som verkligen vill att eleverna
ska nå sina mål. Här finns en unik blandning av
högskoleförberedande och yrkesförberedande
program och det skapar en givande mångfald.
Elever som är teoretiskt lagda och de som är
mer praktiskt lagda; de kan alla mötas här hos
oss.
”Lärande i verkligheten” är skolans ledord. Det
innebär att delar av undervisningen sker genom
arbetsplatsförlagt lärande – APL. Eleverna får
också göra studiebesök och träffa föreläsare. Vår
stora styrka är att alla lärare i de yrkesförberedande programmen kommer från arbetslivet.
Det gör att undervisningen blir ”på riktigt” och
inte bara något som står i en bok.
Eleverna uppskattar att vara på plats i verkligheten och det är väldigt stimulerande att få ta
del av den kunskap de får med sig från olika
praktiska projekt. Som till exempel när hotelloch turismeleverna var med och hjälpte till på
Disney On Ice, eller när de reste till Estland i ett
utbytesprojekt och kom tillbaka med massor av
ny kunskap och inspiration.
Vi är otroligt stolta över våra elever. Särskilt stolt
blir vi när de som har varit ute på APL kommer
tillbaka med bra vitsord och rekommendationer, och när tidigare elever hälsar på i skolan
och glatt berättar om sina studier på universitet
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och högskola. Då har både de och vi på skolan
gjort ett bra jobb!
Några elever kommer till oss med stora framtidsdrömmar och vet exakt vad de vill jobba
med. Andra är mer osäkra. Då finns våra engagerade mentorer som har regelbundna samtal
med eleverna, lyssnar och hjälper dem att skapa
förutsättningar för att lyckas – vare sig drömmen är att arbeta direkt efter skolan eller läsa
vidare på högskola.
Vi hälsar dig varmt välkommen till oss på DCC!
Andreas Berntsen
Rektor på DCC i Malmö

VÄLKOMMEN TILL DCC I STOCKHOLM
Vår skola ligger i trivsamma och moderna lokaler i Stadshagen på Kungsholmen.
Hos oss hittar du engagerade och branschkunniga lärare som brinner för sina ämnen.
Undervisning är gedigen och välplanerad, i en
lugn och trygg miljö utan mobbning, klotter
och vandalisering. Vi har en stor öppenhet på
skolan, till exempel står dörrarna till lärarnas
arbetsrum nästan alltid öppna och från korridorerna kan man se in i klassrummen. Det inbjuder
till kommunikation och elever brukar säga att
atmosfären hos oss är väldigt tillåtande. Våra
duktiga och hängivna pedagoger sätter tillsammans med eleverna upp mål för att säkerställa
att varje elev utvecklas till sin fulla potential
utifrån sina individuella förutsättningar.
Vår skola samarbetar med det lokala näringslivet, speciellt i våra yrkesprogram där APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår. APL pågår under
15 veckor under årskurs två och tre. Du väljer
tillsammans med din mentor vilken praktikplats
som passar dig och dina framtidsplaner. I årskurs tre har du genom EU-projektet Erasmus+
bl a möjlighet att göra din praktik i Spanien eller
England där skolan har goda kontakter. Det betyder att du genom skolan och EU:s försorg åker
utomlands till utvalda praktikplatser.
Det är också många yrkesverksamma personer
som kommer till oss på skolan. Våra teknik-
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studenter får till exempel träffa arkitekter, esteterna får kontakter på Beckmans osv.
I kursen Entreprenörskap arbetar vi med Ung
Företagsamhet (UF), där eleverna får starta ett
företag och sedan vara med hela vägen - från
affärsidé till design, marknadsföring och försäljning. Entreprenörskap är också en populär
tillvalskurs i våra övriga program.
Vårt mål är att ge dig kunskap, förutsättningar
och erfarenheter som hjälper dig att komma
vidare på din resa mot dina mål och ge dig möjlighet att nå dina drömmar.
Varmt välkommen till oss på DCC!
Maria Hallner
Rektor på DCC i Stockholm

FRIDA LJUNGKRANTZ
Hotell- och turismprogrammet

Jag valde programmet
för att jag älskar att resa
och möta nya människor!

Jag heter Frida, är 17 år och läser programmet
hotell och turism med inriktning turism och
resor på DCC Gymnasium. Programmet lägger
mycket fokus på service, möten och hotellbranschen vilket passar mig bra. Utbildningen
är intressant och kul, man lär sig mycket på ett
ganska avslappnat sätt.
Jag valde programmet för att jag älskar att resa
och möta nya människor. Det skulle jag gärna
vilja jobba med i framtiden. Jag valde skolan för
att den verkade seriös och för att den kändes så
mysig och öppen. Skolan är relativt liten vilket
gör att man lär känna nya människor snabbt.
Vi läser bland annat de gymnasiegemensamma ämnena, t.ex. svenska, engelska och
matematik. Utöver det är det programspecifika
ämnen, t.ex. logi, vilket handlar om olika hotell
och fastigheter. Första året läste vi konferens
och evenemang för att få en bred uppfattning
om branschen. Jag tycker redan vi har lärt oss
massor under första året, trots att vi ännu inte
haft så många prov. I årskurs två och tre är det
mer inriktning mot resor och turism. Praktiken

(APL) börjar i årskurs två, det ser jag verkligen fram emot. Då kanske jag får chansen att
praktisera utomlands, till exempel på ett hotell i
London.
Lärarna är väldigt bra och kunniga och som
elev har man stort inflytande. På DCC får man
verkigen en personlig och nära relation till sina
lärare, vilket är bra. Jag har också engagerat mig
som elevambassadör för skolan. Det har varit
jättekul att vara med på gymnasiemässan och
att träffa nya elever på öppet hus.
Mitt drömjobb är att jobba med resor, kanske
på en resebyrå, att åka runt i världen och uppleva ställen, att skriva om platser jag besökt och
senare kunna rekommendera dem för kunderna.
Karriärmöjligheterna är många, man kan jobba
med allt ifrån hotellmanagement, på resebyrå
eller som guide på ett utflyktsmål utomlands.
Det finns också möjligheter för att plugga vidare
efter gymnasiet om man tar de tillvalskurser
som behövs för att få högskolebehörighet i
tvåan och trean.
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DCC STOCKHOLM
Strandbergsgatan 16 B
på Kungsholmen
(T-bana Stadshagen)

Öppet Hus 2016-2017
Lördag 12 nov kl. 13-15
Onsdag 7 dec
kl. 18-20
Måndag 30 jan kl. 18-20
Lördag 22 april kl. 13-15

KOM
PÅ ÖPPET
HUS

TRÄFFA VÅRA ELEVER OCH
SKOLPERSONAL!
Självklart tycker vi på DCC att våra skolor, lärare och elever är de bästa i Sverige. Men
när det gäller att välja rätt skola för dig finns det bara en enda person du kan lita på
till hundra procent. Just det. Dig själv.

DCC MALMÖ

DCC HELSINGBORG

Fredriksbergsgatan 16

Södra Kyrkogatan 4

Öppet Hus 2016-2017
Lördag 19 nov kl. 11-13
Tisdag 6 dec
kl. 17-19
Lördag 14 jan kl. 11-13
Tisdag 25 april kl. 17-19

Öppet Hus 2016-2017
Lördag 19 nov kl. 12-14
Torsdag 1 dec
kl. 18-20
Lördag 28 jan kl. 12-14
Tisdag 4 maj
kl. 18-20

Därför rekommenderar vi dig att gå på våra öppna hus! Rektor med lärare presenterar skolan, elevambassadörerna berättar om hur det är att vara elev på DCC och
svarar på frågor om skola, program och gymnasieval.
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VÄLKOMMEN HIT
HELSINGBORG
DCC Gymnasium Helsingborg
Södra Kyrkogatan 4
252 23 Helsingborg
E-post: dcchelsingborg@hermods.se

DCC

Postadress:
Södra Strandgatan 1
252 24 Helsingborg
Mikael Fors, rektor
E-post: mikael.fors@hermods.se
Tfn: 042 - 444 96 84

MALMÖ
DCC Gymnasium i Malmö
Fredriksbergsgatan 16
212 11 Malmö
E-post: dccmalmo@hermods.se

DCC

Andreas Berntsen, rektor
E-post: andreas.berntsen@hermods.se
Tfn: 040 - 641 63 61

STOCKHOLM
DCC Gymnasium i Stockholm
Strandbergsgatan 16 B
112 51 Stockholm
Tfn: 010-1421127
E-post: dccstockholm@hermods.se
Postadress:
Design & Construction College
BOX 30057
104 25 Stockholm

DCC

Maria Hallner, rektor
E-post: maria.hallner@hermods.se
Tfl: 08-410 254 51
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www.responstryck.se

www.dccgymnasium.se

