
Välkommen!
Roligt att du väljer att 

besöka oss. Hoppas att du 
får en intressant dag!

Våra guider hjälper dig  
att hitta runt i skolan.

Allmän information om skolan  
och elevhälsan ges i Hörsal 2  

kl. 11.00, 12.00 och 13.00. 
 

11.30-12.30 ges information om 
Nationell Idrottsutbildning NIU.

ÖPPET HUS 

Mimers Hus gymnasium, Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv.
Telefon: 0303-23 82 82. E-post: kommun@kungalv.se 
www.mimershus.se        @Mimershus        @mimershusgymnasium

Som elev hos oss får du lära dig att tänka och arbeta 
självständigt men också att samarbeta i grupp. Du får ta 
del av nya perspektiv och skaffa dig den kunskap du  
behöver för att att skapa din egen framtid. Och du får 
det stöd du behöver för att lyckas. 

Mimers Hus är Kungälvs enda gymnasium och majorite-
ten av våra elever bor där eller i någon av våra grann-
kommuner. Samtidigt är vi en av regionens största gym-
nasieskolor, med valmöjlighet som ett viktigt ledord. 
Alltså erbjuder vi våra elever 13 av landets 18 nationella 
program och tillgång till de resurser en förstklassig  
utbildning kräver.

Vi har kompetent personal och rätt material och utrust-
ning för alla program. Inom skolans område hittar du 
också både Mimers kafé, bibliotek och kulturlabb. 

Men skolans storlek innebär inte att du blir anonym i 
mängden. Trygghet och gemenskap är ledord vi arbetar 
med varje dag. Hos oss blir du sedd som individ och 
stöttad utifrån dina egna unika förutsättningar, samtidigt 
som du blir del av en trygg helhet. Tillsammans är vi 
Mimers Hus gymnasium och tillsammans bygger vi vår 
framtid.

Välkommen till oss!

En skola där alla ska 
lyckas



Gemensamt för hela skolan
Biblioteket 
Används mycket av våra elever. Kika gärna in! 

Matsalen 
Du är välkommen att äta lunch här idag.  

Ung Företagsamhet (UF) 
Elever från olika program marknadsför sina företag och varor på 
plan 3 i A- och C-huset samt på bron över till D-huset.  
Det kan vara ett bra tillfälle att göra ett julklappsklipp!

NIU/IDROTTSPROFILEN
Kombinera skola och idrott! Vi erbjuder NIU/idrottsprofil inom 
flera idrotter. Välkomna, vi finns och besvarar dina frågor på plan 
3 i A-huset, på balkongen som ligger i anslutning till bibliotekets 
entré.

Programmens aktiviteter 

Barn-och fritidsprogrammet 
Välkomna till H-huset sal H331. Här får du en  
inblick i de pedagogiska kurser som ingår i  
utbildningen och får möjlighet att prata med våra  
elever om hur det är att vara ute på arbetsplatsför-
lagt lärande (APL). Varmt välkomna!

Bygg- och anläggningsprogrammet
Vi har vår verksamhet i Rollsbo industriområde, på 
Bultgatan 12. Ni får hjälp med transport och/eller 
vägvisning vid Mimers hus huvudingång. Vi finns 
också på plats på entréplan i korridoren utanför  
matsalen.

Ekonomiprogrammet
Information om ekonomiprogrammet får du i sal 
H342. Ung Företagsamhet, UF-företag kommer att 
ha försäljning i och runt C-hallen.

El- och energiprogrammet
Vi finns på entréplan i D-huset. Här får du se  
elever göra elinstallationer och koppla belysning 
och träffa oss lärare.

Estetiska programmet Media - Digital Kreatör
Våra elever arbetar med film- och fotoproduktion i 
film-och TV-studion på fjärde plan i B-huset (B430). 
Kika in och titta på några elevproduktioner och 
snacka med våra trevliga elever.

Estetiska programmet Musik 
Vi finns på kaféscenen. Hos oss kan du kan ställa  
frågor och få information om estetiska  
programmets musikinriktning.

Fordons- och transportprogrammet  
Mekaniker
Välkomna till fordonsprogrammet i D-huset och 
träffa oss lärare och elever! Vi svarar på frågor och 
visar er runt i vår verkstad. Här finns även några 
fordon från våra samarbetspartners som ställer ut. 
Välkomna till en spännande bransch!

Fordons- och transportprogrammet  
transport
Vi finns i Rollsbo industriområde på Bultgatan 12. 
Ni får hjälp med vägbeskrivning vid Mimers hus 
huvudingång. Varmt välkomna till oss!

Försäljnings- och serviceprogrammet
I H-hallen på nedre botten presenterar vi vårt  
program och dess karaktär. Lärlings- och 
APL-elever (Arbetsplatsförlagt lärarande)  
presenterar vad de lär sig ute på praktikplatserna. 
Via elevkaféet visar elever i årskurs 2 hur de  
arbetar med sitt övningsföretagande. Årskurs 
3-eleverna visar sina UF-företag (Ung Företagsam-
het) i C-hallen.

Industritekniska programmet
I skolans stora verkstad får ni en möjlighet att se 
vårt hantverk i svetsavdelningen och köra i både 
våra manuella och CNC-styrda maskiner.

Naturvetenskapsprogrammet 
Vi erbjuder dig att få en insyn i hur det är att läsa 
biologi, kemi, fysik och matematik här. I miniaulan 
(D444) får du allmän information om programmet. 
Lärare och elever finns på plats i D-huset, plan 4 
för att svara på dina frågor. Här kan du även prata 
med oss om möjligheten att läsa idrottsprofil i 
kombination med dina studier på programmet.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Välkomna att träffa oss i C-huset på fjärde  
våningen. Här kommer du att få möjlighet att träffa 
och prata med både lärare och elever. Elever på 
våra inriktningar; Beteendevetenskap, Människan 
och samhället samt Journalistik och digitalt  
skapande kommer att berätta om och visa vad de 
arbetar med just nu.

Teknikprogrammet
Vi visar våra inriktningar med elever som  
programmerar, designar produkter, ritar i cad och 
visar upp arkitekturuppgifter i ett arkitekt-kafé där 
vi även bjuder på fika. Matematiklärare finns på 
plats för att besvara frågor kring olika matematik-
kurser. Det finns även en monter som riktar sig 
speciellt till tjejer som är intresserade av teknik. 
Allt detta sker på plan 3 i D-huset.

Vård- och omsorgsprogrammet 
Välkommen att besöka oss! Vi finns i H-huset i sal 
H313, H314 och H315. Här kan du kontrollera ditt 
blodtryck och blodsocker samt puls och  
syremättnad. Du erbjuds också handmassage.

Specialpedagoger 
I C-huset på plan 3, hittar du oss specialpedagoger i sal 
C303. Besök oss gärna om du har frågor som bl a rör 
anpassningar och stöd. 

Studie-och yrkesvägledare 
Av oss kan du få hjälp med frågor som rör dina framtida val 
så väl inom studier som olika yrken. Vi rör oss runt på skolan 
idag och svarar på frågor. Mellan kl. 13.30-14.00 hittar ni oss 
vid stora entrén vid biblioteket.

Språkval 
På skolan kan du välja på flera olika språk t ex: tyska, franska, 
spanska, italienska, och arabiska. I sal C304 får du mer 
information av våra språklärare.

 


