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ÖPPET HUS

Bruksgymnasiet

¡¡ 30 januari 		 17.30-20.00

Celsiusskolan

¡¡ 7 februari 		 18.00-20.00

Cultus gymnasium

¡¡ 31 januari 		 17.00-19.00

Fyrisskolan
¡¡ 31 januari

17.00-19.00

Grillska gymnasiet

Magelungens gymnasieskola
¡¡ 25 januari 		 16.00-19.00
¡¡ 7 maj 		 16.00-19.00

Praktiska gymnasiet

¡¡ 30 januari
17.00-19.00
¡¡ 2 maj 		 17.00-19.00

Realgymnasiet

¡¡ 27 januari 		 12.00-14.00
¡¡ 6 februari 		 hela dagen
¡¡ 26 april 		 16.00-18.00

¡¡ 25 januari 		 17.00-19.00
¡¡ 3 maj
17.00-19.00

Rosendalsgymnasiet

Hagströmska gymnasiet

Thoren Business School

¡¡ 30 januari 		 17.00-19.00
¡¡ 3 maj
17.00-19.00

¡¡ 1 februari 		 18.00-20.00

Högbergsskolan

¡¡ 1 februari 		 17.00-19.00
¡¡ 10 februari 		 12.00-14.00
¡¡ 2 maj
17.00-19.00
¡¡ 14 maj 		 17.00-18.00

Internationella gymnasiet

Uppsala estetiska gymnasium

¡¡ 27 januari 		 13.00-14.00
¡¡ 2 maj 		 17.00-18.30

IT-gymnasiet

¡¡ 24 januari 		 17.00-20.00
¡¡ vecka 5, prova-på-dagar
¡¡ 3 maj 		 17.00-20.00

Jensen gymnasium

¡¡ 6 februari 		 18.00-19.30
¡¡ 3 maj 		 18.00-19.30

Katedralskolan

¡¡ 7 februari 		 17.00-19.00

Kunskapsgymnasiet

¡¡ 1 februari 		 17.00-19.00
¡¡ 3 maj 		 17.00-19.00

Labanskolan

¡¡ 20 januari 		 11.00-14.00
¡¡ 30 januari 		 17.00-19.00

¡¡ 31 januari 		 17.00-19.00

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
¡¡ 20 januari 		 11.00-14.00
¡¡ 2 maj		 17.00-19.00

Uppsala yrkesgymnasium Jälla *
¡¡ 20 januari 		 10.30-13.00
¡¡ 2 februari, prova-på-dag 9.00-13.00
¡¡ 8 maj
18.00-19.00

Uvengymnasiet

¡¡ Boka in ett personligt besök

Wilhelm Haglunds

¡¡ 30 januari 		 17.30-20.00

Yrkesgymnasiet
¡¡ 31 januari
¡¡ 3 maj

17.00-19.00
17.00-19.00

Yrkesplugget

Linnégymnasiet

¡¡ 7 februari 		 17.00-19.00

Lundellska skolan

¡¡ 1 februari 		 18.00-20.00

* Öppet hus för Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning
husbyggnad, måleri och plåtslageri är på Björkgatan 26.

