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Välkommen till Hermods Gymnasium och
våra nya lokaler i Malmö
Som rektor är jag stolt över att få presentera vad som från höstterminen 2016 blir våra nya skollokaler. Vår nya adress kommer att vara Barkgatan 6 i centrala Malmö. Våra nya lokaler erbjuder
bland annat:
• Ett centralt läge med mycket goda kommunikationsmöjligheter för buss och tåg.
• I skolans omedelbara närhet finns företag, kulturliv, caféer och restauranger, men också
andra gymnasieskolor som möjliggör intressanta samarbeten.
• Nyrenoverade moderna lokaler med hög funktionalitet och en modern, välanpassad design
som kommer att ge trivsel och förmedla Hermods ledord - Tradition och Innovation.
• Möbler och inredning av hög kvalitet som inbjuder till umgänge och studier.
• En ljus och luftig inomhusmiljö och en privat, grönskande innergård för utomhusvistelse.
• Egna hemklassrum till varje klass och flera grupprum.
• En egen kafeteria, ett vackert biblioteksrum och ett tyst uppehållsrum för studier.
• Arbetslagen, elevhälsoteamet och skolledning är utspridda på skolan för att garantera
den närhet och trygghet som är signifikativt för Hermods Gymnasium.

Var med och påverka din nya skola
Elever och personal har nu den unika möjligheten att få vara med och
skapa sin skola. För att möjliggöra detta har vi redan inflytandegrupper
på skolan, men vi vill också erbjuda dig som ännu inte börjat denna
möjlighet. Är du intresserad av detta, mejla mig senast 1/5 så bjuds
du in till detta forum.
Vi hälsar nuvarande och nya elever varmt välkomna till Hermods
Gymnasium Malmö!
Erik Åström, rektor

FAKTA OM SKOLAN
Adress från HT 2016:
Barkgatan 6, 214 22 Malmö
Hemsida:
www.hermodsgymnasium.se
Rektor:
Erik Åström
Tel: 040-641 6321
erik.astrom@hermods.se
Antal elever:
ca 300
Program:
Ekonomi - Naturvetenskap- Samhällsvetenskap

Hermods grundades 1898, Hermods Gymnasium i
Malmö grundades 2013. Hermods Gymnasium är en del
av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

