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Prova-på-dagar
Åre
Besöksdag på RIG längd 17 oktober. 
Anmälan krävs.
Läs mer här: RIG Längd 

Wargentin
Prova på träning NIU Fotboll 16 november. 
Läs mer här: NIU Fotboll

Besöksdag NIU Friidrott 16 november.
Anmäl dig senast 11 november.
Läs mer här: NIU Friidrott

Besöksdag NIU Skidskytte 18 november.
Anmäl dig till senast 7 november.
Läs mer här: NIU Skidskytte

Besöksdag NIU Längd 18 november.
Anmäl dig senast 11 november.
Läs mer här: NIU Längd

9-ornas dag 
Fyrvalla 
22 november mellan kl 13-19. Öppet hus med information och aktiviteter på de olika            
programmen.

Bispgården
22 november mellan kl 13-19, Bispgården medverkar på Fyrvallas öppet hus.

Bräcke 
22 november mellan kl 13-19, Bräcke medverkar på Fyrvallas öppet hus.

Wargentin
22 november mellan kl 13-19. Öppet hus med information och aktiviteter på de olika            
programmen.

Wången
22 november mellan kl 13-19, Wången medverkar på Wargentins öppet hus samt tar emot     
enskilda besök. 

Torsta 
29 november mellan kl 14-19. Intresseanmälan krävs senast 24/11 till carin.liljekvist@jgy.se
Öppet hus med information och aktiviteter på de olika programmen.

Åre 
29 november. Programbesök (2st per elev) kl 8.30-15.30 och sedan öppet hus 16.30-19.00.

Vårdnashavare är också 
välkomna! 

https://jgy.se/gymnasieprogram/ovriga-program/rig-j-are-skidgymnasium/rig-langd/
https://jgy.se/gymnasieprogram/ovriga-program/niu/niu-fotboll/
https://jgy.se/gymnasieprogram/ovriga-program/niu/niu-friidrott/
https://jgy.se/gymnasieprogram/ovriga-program/niu/niu-vintersport-skidskytte/
https://jgy.se/gymnasieprogram/ovriga-program/niu/niu-vintersport-langdskidor/
mailto:carin.liljekvist%40jgy.se?subject=9%3Aornas%20dag


8-ornas dag 
Torsta 
3 – 4 april. Miljöbesök med guidning och kort programinformation. Anmälningsformulär med 
pakettider där grundskolan anmäler sig själv. Ingen lunchservering. 

Fyrvalla och Wargentin 
4 – 5 april. Miljöbesök med guidning och kort programinformation. Anmälningsformulär med 
pakettider för Wargentin+Fyrvalla där grundskolan anmäler sig själv. Ingen lunchservering.

Åre 
30 maj mellan kl. 9-14 är åk. 8 elever i Åre kommun välkomna, för övriga skolor går det bra att 
boka besök.

Bräcke 
Bräcke tar endast emot bokade besök. Miljöbesök med guidning och kort programinformation.

Öppet hus & 
övriga besöksaktiviteter 
Torsta 
1 oktober kl 10 – 15. Skogs- och lantbruksmässa.

Bispgården
Öppet hus – Preliminära datum: onsdag 30 november kl. 18-20 och lördag 22 april kl. 12-15.

Skolbesök – Under höstterminen försöker vi att komma ut till närliggande skolor för skolbesök 
där vi berättar om oss själva. Möjlighet finns att ställa frågor.

Boka elev-för-en-dag (prova på) via vår syv marinette.wasell.brannlund@jgy.se . Du får följa 
med i undervisningen och se hur en vanlig dag för våra elever kan se ut.

Har du praktik i åk 8 och/eller 9? Ha din prao hos oss, som elev på ett av våra program.

Wången
10–11 december: Elevernas julshow med guidad tur och info om gymnasiet. Samling kl. 14 på 
Wången. Anmälan på wangen.se/kalender

17 januari: Digitalt studiebesök kl. 18.30. Läs mer på wangen.se/kalender

3 april: Studiebesöksdag. Kom och följ med en dag på gymnasiet. Anmäl dig på wangen.se/ka-
lender

Tar även emot studiebesök andra dagar; kontakta britt-inger.gerhardsson@wangen.se.

Välkommen! 

mailto:marinette.wasell.brannlund%40jgy.se?subject=elev-f%C3%B6r-en-dag
mailto:britt-inger.gerhardsson%40wangen.se?subject=Studiebes%C3%B6k
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