
   

 

 

Till vårdnadshavare för elever i åk 9: 

Välkomna på föräldramöte En informationskväll om gymnasiet och gymnasievalet. 

Måndagen den 21 oktober kl. 18.30-20.00 i Liljestensskolans café. 

Jag kommer att informera om vad som gäller när man söker till gymnasiet, berätta lite om utbudet i 

vårt område och visa en film om gymnasieskolans nationella program. 

Eleverna får motsvarande information på skoltid, så kvällen vänder sig till er vuxna. 

 

GYMNASIEBESÖK 

I maj åkte eleverna i åk 8 till Katedralskolan. Där fick de då besöka programmen som skolan har. 

Den 13 november åker Liljestensskolan med eleverna i åk 9 till De la Gardiegymnasiets 

”De la Gardie Open”. Till denna dag får eleverna välja tre program de vill besöka. 

Eleverna kommer även få möjlighet att under skoltid ”Skugga” (besöka) olika program inför 

gymnasievalet. 

Liljestensskolan 

ÖPPET HUS! 

Alla gymnasieskolor i Skaraborg har ”Öppet Hus” under hösten (vissa har flera). 

Datumen finns på Utbildning Skaraborgs hemsida www.utbildningskaraborg.se och sist i 

”Programkatalogen” som eleverna kommer få under vecka 38/39. 

För gymnasieskolorna i våra grannkommuner gäller: 

Katedralskolan, Skara: Torsdag 14 november kl. 17.30-19.30. 

Olinsgymnasiet, Skara: Lördag 23 november kl. 10.00-14.00. 

De la Gardiegymnasiet, Lidköping: Onsdag 13 november kl. 17.00-20.00. 

Vänergymnasiet, Mariestad: Lördag 16 november kl. 10.00-14.00. 

Vadsbogymnasiet, Mariestad: Lördag 16 november kl. 10.00-16.00. 

Academy of Music and Business, Vara: Lördag  9 november kl. 10.00-14.00. 

När det gäller Naturbruksgymnasierna Uddetorp, Axevalla Hästcentrum, Sötåsen och Svenljunga 

gå in på www.vgregion.se/f/naturbruk för Öppet Hus och Prova på dagar. 

 

YRKESLIVSMÄSSAN 

I år är Yrkeslivmässan i Götene Parken torsdagen den 7 november kl. 10.00-19.00. 

Under denna presenterar åk 9-eleverna praoplatserna de varit på under hösten. 

Hoppas ni kommer till denna stora Happening 

 

http://www.utbildningskaraborg.se/
http://www.vgregion.se/f/naturbruk


ENSKILDA SAMTAL 

Jag kommer under lektionstid i höst ha enskilda samtal med eleverna gällande gymnasievalet. Räknar 

med att dra igång under v. 41. Är det så att du som vårdnadshavare vill vara med på ett sådant, hör 

av dig till mig. Utöver lektionstid kommer det framförallt finnas möjlighet till samtal kl. 16-17. 

FRÅGOR? 

Om du som vårdnadshavare har frågor. Kontakta gärna mig 

 

 

Väl mött den 21 oktober! 
 

Michael Albanson 

Studie- och yrkesvägledare, Liljestensskolan 

Tfn: 070-890 77 11 alt. 0511-38 61 73 

E-post: mikael.albansson@gotene.se 

mailto:mikael.albansson@gotene.se

