
ÄLVSTRANDSGYMNASIET

VAD ÄR DIN DRÖM?
Vill du bli ishockeyproffs eller rallyförare? Vill du läsa 
vidare till jurist eller byggnadsingenjör? Vill du jobba 
utomlands, vill du jobba kvar i din hemort eller plan-
erar du att starta eget företag?

Oavsett vad du drömmer om så kommer vi på 
Älvstrandsgymnasiet att hjälpa dig i rätt riktning och 
vi kommer ha väldigt roligt tillsammans.  

Som elev på Älvstrandsgymnasiet får du frihet att 
påverka din egen situation och din egen framtid. 

Innebandygymnasiet i Hagfors är känt i hela Sverige 
som ett drivhus för de bästa innebandyspelarna. På 
Ishockeygymnasiet spänner våra tränare bågen högt 
och kommer att göra allt för att du ska utveckla dina 
färdigheter. Dessutom får du en högklassig utbild-
ning i något av våra program. 

Har du vad som krävs? Anta utmaningen!

Hagfors är orten där gymnasiet placerats i centrum. 
I skolbyggnaden finns bland annat aktivitetshallar, 
bibliotek, badhus, cafeteria, bowlinghall och fritids-
gård. Inom bekvämt promenadavstånd hittar du till 
exempel bio, elevboende, ishall, skidstadion och 
olika butiker.  



BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
Husbyggnad 

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
Pedagogiskt arbete 
 
EKONOMIPROGRAMMET
Ekonomi 

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
Elteknik 

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET
Personbil 

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET (TOP)
Produkt och maskinteknik 

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Naturvetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
 
TEKNIKPROGRAMMET

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

PROGRAM 2016-2017

Teknikcollege Hagfors 
är en samverkan mellan teknikföretag i 
Hagfors och Munkfors och Älvstrands-
gymnasiet. Företag som ingår i samar-
betet är bl.a Uddeholms AB, Uddeholm 
Strip Steel, Uddeholm Machining, Munk-
forssågar AB, Metso Refiner Segment och 
Feroma AB.

På Älvstrandsgymnasiet ingår 
Industritekniska programmet och 
Teknikprogrammet.

Teknikcollege innebär en viktig del i 
företagens framtida kompetensförsörjning 
och konkurrenskraft. Teknikcollege arbetar 
för att öka rekryteringen till de tekniska 
utbildningarna, och genom samverkan 
med arbetslivet kan utbildningen anpas-
sas mer efter företagens krav och göra 
dig som elev anställningsbar.

Vård- och omsorgscollege Hagfors
är en samverkan mellan Älvstrands-
gymnasiet och vård- och omsorgsverk-
samheten i Hagfors & Munkfors samt 
Landstinget i Värmland. 

Vård- och omsorgscollege innebär en 
kvalitetsmärkning av Vård- och om-
sorgs-programmet. 

Utbildningen ska ha en hög kvalitet både 
i skolan och i det arbetsplatsförlagda 
lärandet (APL), och bland annat garantera 
utbildade handledare i den arbetsplats-
förlagda utbildningen.

Kontakten med arbetslivet innebär att 
utbildningen är anpassad efter arbets-liv-
ets krav.

COLLEGE



IDROTTSSPECIALISERING
Hagfors har fostrat många duktiga idrottare under åren. Att idrotten är viktig för kommunen 
och våra invånare märks när man besöker våra fina idrottsanläggningar. Hagfors kommun andas 
framgång och från vår idrottsmiljö kommer världsmästare, europamästare och flertalet svenska 
mästare i olika idrotter som skidskytte, motorsport, flertalet bollsporter för att nämna några.

På Älvstrandsgymnasiet finns ett NIU-certifierat innebandygymnasium som vi är stolta över. 
Sedan några år tillbaka har vi också en ishockeyutbildning som vi satsar mycket på. Förutom 
detta erbjuder vi idrottsspecialisering inom bowling, simning och ridsport. 
Idag finns fem heltidsanställda instruktörer på skolan.

Vi har drygt 100 elever som går på någon av våra idrottsinriktningar. Väljer du att läsa idrottspe-
cialisering kan du kombinera den utbildningen med samtliga 10 program på skolan med ett 
undantag: NIU-innebandy och BA-programmet kan inte kombineras.

Är du framgångsrik inom din idrott hjälper vi gärna till att skräddarsy en idrottsspecialisering 
just för dig. Våra instruktörer har arbetat upp ett gott samarbete våra duktiga föreningar inom 
kommunen och kan lösa det mesta.



HAR DU FRÅGOR?
Välkommen att kontakta oss!

Rektor 
Roland Wiklund
0563-188 63 
roland.wiklund@hagfors.se

Biträdande rektor 
Samordnare specialidrott 
Lasse Eklund 
070-730 44 23
lasse.eklund@hagfors.se

Kurator 
Jeanette Johansson
0563-189 10 
jeanette.m.johansson@hagfors.se       

Skolsköterska 
Magdalena Ejnermark
0563-188 72
magdalena.ejnermark@hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare 
Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@hagfors.se

Gymnasiesekreterare 
Anneli Åslund
0563-188 64
anneli.aslund@hagfors.se

Gymnasiehandläggare
Sonja Broqvist
0563-188 60
sonja.broqvist@hagfors.se

Skolvaktmästare 
Jan Borgert
0563-188 17
jan.borgert@hagfors.se

Samordnare IM-programmet 
Lisbet Bergström
0563-187 25
lisbet.bergstrom@skolor.hagfors.se

Samordnare IMAS 
Marie Axelsson
070-291 24 00
marie.axelsson@skolor.hagfors.se

Samordnare elevboende 
Viktoria Hedelin
0563-189 32
viktoria.hedelin@hagfors.se

Innebandyinstruktör 
Tomas Eriksson 
073-545 13 23
tomas.eriksson@skolor.hagfors.se

Innebandyinstruktör 
Niclas Andersson
070-797 46 35
niclas.andersson@skolor.hagfors.se

Fystränare/instruktör 
Andreas Ågren
070-519 52 93
andreas.agren@skolor.hagfors.se

Ishockeyinstruktör 
Christer Rone
070-191 80 99
christer.rone@skolor.hagfors.se

Ishockeyinstruktör 
Roland Sätterman
070-189 13 24
roland.satterman@skolor.hagfors.se

PROGRAMANSVARIGA
Bygg- och anläggningsprogrammet
Thomas Johansson
thomas.johansson@skolor.hagfors.se

Barn- och fritidsprogrammet
Eva-Lena Jonsson
eva-lena.jonsson@skolor.hagfors.se

Ekonomiprogrammet
Sören Persson
soren.persson@skolor.hagfors.se

El- och energiprogrammet
Lennart Olsson
lennart.olsson@skolor.hagfors.se

Fordons- och transportprogrammet
Ulf Sjöström
ulf.sjostrom@skolor.hagfors.se

Industritekniska programmet (TOP)
Erik Mattsson
erik.mattsson@skolor.hagfors.se

Naturvetenskapsprogrammet
Pernilla Sjöström
pernilla.sjostrom@skolor.hagfors.se

Samhällsvetenskapsprogrammet
Elisabeth Dahlén
elisabeth.dahlen@skolor.hagfors.se

Teknikprogrammet
Erik Mattsson
erik.mattsson@skolor.hagfors.se

Vård- och omsorgsprogrammet
Lisbet Andersson Persson
lisbet.persson@skolor.hagfors.se

facebook.com/alvstrandsgymnasiet


