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Tips inför Gymnasiemässan 2017  
14 november kl. 9.00 – 19.00 på Fyrishov 

 

 

Nu är det snart dags för årets Gymnasiemässa! 

Det är ett bra tillfälle att få en överblick av vilka gymnasieutbildningar som finns inför 

kommande val och träffa skolorna. 

 

Utöver gymnasieskolornas utbud möter du på mässan också olika branscher. De kan 

svara på frågor om arbetsmarknaden och hur läget ser ut på arbetsplatserna inom 

några år. 

 

 

Alla som jobbar på mässan är där för din skull och är inställda på att besvara alla frågor om 

program och skolor. Tänk gärna igenom vad som är viktigt för just dig i ditt val av skola. På 

det här papperets baksida finns också förslag på frågor som kan vara bra att få svar på. Fyll på 

med dina egna frågor. 

Finns det/de program du är intresserad av på flera skolor? Ta reda på vilka skolor det är och 

gå runt och prata med dem. Ställ liknande frågor till alla skolor och se vad de svarar.  

 

På www.uppsala.se finns Gymnasiekatalogen som en första orientering inför valet.  

Ta reda på när de skolor du tycker verkar intressanta har Öppet hus. På Öppet hus får du en 

känsla för skolmiljön och där kan du ställa fler frågor om just den här skolan. 

Fråga gärna också om du får komma och följa en klass en vanlig skoldag. 

 

Låt det få ta lite tid att gå runt bland utställarna. 

Läs igenom skolornas upplägg medan du är kvar på mässan, då hinner du ställa alla dina 

frågor direkt på plats.    

Efter mässan kan det vara svårt att minnas allt du sett och hört. Ett tips är att fota dina 

favoritmontrar! 

 

 
 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Uppsala Kommun, utbildningsförvaltningen 

 

 

http://www.uppsala.se/
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Tips på frågor till elever som går 

programmet: 

Generella frågor: 

 

Varför skulle jag välja er skola? 

 

Kan du berätta lite mer om det här 

programmet/den här skolan? 

Berätta om skolan; både fördelar och 

nackdelar? 

 

Har ni 

skolsköterska/syv/kurator/specialpedagog på 

skolan? 

Vad är det bästa/sämsta med att gå det här 

programmet? 

Har ni skolmatsal, eller var äter ni lunch? 

 

Hur mycket tid lägger du på skolarbetet? Har ni idrottshall, eller var har ni idrott? 

Hur har det fungerat för dig med 

praktikplats? 

 

Vilka behörigheter, för att studera vidare, får 

jag på det här programmet? 

Har ni bibliotek? 

 

Vad kan man jobba med efter det här 

programmet? 
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