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SKOLAN SOM GER DIG DE BÄSTA MÖJLIGHETERNA

ÄLVSTRANDSGYMNASIET
HAGFORS

VAD DRÖMMER DU OM?
Vill du bli maskintekniker eller statsminister?  
Är du en blivande mäklare eller byggnads- 
ingenjör? Kommer du att jobba utomlands, 
tänker du stanna kvar i din hemort eller planer-
ar du att starta ett eget företag? Oavsett vilket 
hjälper vi dig i rätt riktning och vi kommer ha 
väldigt roligt tillsammans under tiden. 

Älvstrandsgymnasiet utmärker sig positivt i 
många olika sammanhang. Bland annat är 
vi certifierade inom flera områden (teknik, 
bygg, vård- och omsorg), vi har ett mycket bra 
samarbete med det lokala näringslivet och hos 
oss är det många elever som väljer att läsa  
vidare efter studenten.

Älvstrandsgymnasiets innebandyinriktning är 
NIU-certifierad, och vi har gjort oss kända i 
hela Sverige som ett drivhus för de allra bästa. 
Flera av våra före detta elever spelar, eller har 
spelat, i A-landslaget.

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

Under tiden som du får en högklassig  
utbildning i något av våra program kan du 
specialisera dig inom olika idrotter, som 
ishockey, bowling, e-sport, simning eller  
ridning. 

VÅRA PROGRAM

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
inriktning Pedagogiskt arbete

BYGG- OCH  
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
inriktning Husbyggnad 
Certifierat av BYN, Byggnadsindustrins 
Yrkesnämnd

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
inriktning Elteknik  
Certifierat i Teknikcollege

EKONOMIPROGRAMMET
inriktning Ekonomi/Juridik

FORDONS- OCH  
TRANSPORTPROGRAMMET
inriktning Personbil

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET 
(TOP)
inriktning Produkt- och masiknteknik 
Certifierat i Teknikcollege

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
inriktning Naturvetenskap 
Certifierat i Teknikcollege

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
inriktningar Beteendevetenskap och  
Medier, kommunikation och information

TEKNIKPROGRAMMET
inriktning Produktionsteknik 
Certifierat i Teknikcollege

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Certifierat i Vård- och omsorgscollege

Alva EkMohammed Mourad

- Jag är uppväxt i Hagfors 
och hade aldrig tänkt söka 
någon annanstans. Jag trivs 
jättebra här på hemmaplan, 
där jag får möjligheten att 
kombinera innebandy och 
studier!

- Jag hyr en studentlägenhet i  
elevboendet precis bredvid 

skolan och trivs jättebra.  
Suveränt att bo så nära och att 

ha kompisarna i samma  
trappuppgång!
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INNEBANDY

Hos oss läser du som NIU-elev 500 poäng 
specialidrott.
Här får du en möjlighet att träna innebandy 
tre förmiddagspass i veckan. Eftersom den 
ökade träningsmängden ligger schemalagd 
på skoltid har du fortfarande gott om tid kvar 
på kvällarna för läxor och kompisar.

Verksamheten sker i vår nybyggda sporthall. 
Våra heltidsanställda instruktörer jobbar med 
dig som elev både dagtid, kvällstid och på 
helger. Detta gör oss unika i hur vi följer dig 
som elev i vardagen. 

På Älvstrandsgymnasiet är konceptet 
närhet:  skola, innebandy och elevboende 
finns inom ett par minuters promenad.

Tre år på innebandygymnasiet ger  
fantastiska upplevelser, både på och  
utanför planen. Genom alla träningar, 
resor, matcher och cuper, kommer du längs 
vägen att skaffa dig minnen och vänner för 
livet.

Nationellt godkända idrottsutbildningar - NIU

Innebandyns nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) finns 
på utvalda gymnasieskolor i landet. Tillsammans med  
Riksinnebandygymnasiet (RIG) i Umeå ska innebandyns NIU ge 
särskilt talangfulla innebandyspelare chansen att satsa på sin 
idrott under gymnasietiden.

Här på Älvstrandsgymnasiet finns plats för sammanlagt  
40 NIU-elever/3 år.
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EKONOMIPROGRAMMETSAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett 
studieförberedande program och du som 
elev förväntas ha intresse för svenska 
språket, främmande språk samt ett intresse 
för fördjupade studier inom samhällsveten-
skapliga ämnen. 

Du som väljer Samhällsvetenskapspro-
grammet får en bred grund för att studera 
vidare på universitet och högskola.

Du kan välja inriktningen Beteende-
vetenskap, som handlar om människors 
beteende individuellt och i grupp eller 
inriktningen Medier, information och  

kommunikation, där du får möjlighet att 
tillämpa olika teorier genom att till  
exempel göra kortare filmer, skriva  
reportage eller fotografera.

Medieeleverna deltar aktivt i  
Älvstrandsgymnasiets marknadsförings-
arbete och publicerar filmer på den egna 
Youtubekanalen Älvstrandsgymnasiet  
medieverkstan med jämna mellanrum.

Exempel på vad du kan läsa vidare till:
Journalist
Polis
Lärare

Väljer du ekonomiprogrammet får du 
lära dig vad som behövs för att starta 
och driva eget företag, du får till och 
med testa att ha ett eget företag inom 
UF (Ung företagsamhet) på skoltid. 
Detta är något du har nytta av även 
om du i framtiden inte vill driva eget. 

Du får kunskaper om internationell- 
och svensk rätt samt hur det påverkar 
dig som individ i samhället. 

Inom programmet finns det två olika 
inriktningar som du väljer inför årskurs 
3, ekonomi och juridik. 

Inriktningsvalet du gör innebär att du 
fördjupar dig inom ekonomiska eller 
juridiska kurser.

Ekonomiprogrammet är ett utmärkt 
val om du vill studera vidare. 

Förutom en allmän behörighet till 
massor av universitetsprogram får du 
hos oss specialkunskaper som under-
lättar framtida studier till bland annat 
polis, jurist, civilekonom/ekonom, 
fastighetsmäklare och marknadsförare. 

Emilia Larsmalm

Alexander Gunnarsson

Thea Finnkvist

Kristin Larsson

Johan Jonasson

Thilde Bergqvist

Felicia Hallén

Gustav Klier Wallgren
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Vision
 
Genom samverkan mellan kommuner och olika 
utbildningsanordnare säkerställs ett effektivt  
resursutnyttjande för kommuner 

Teknikcollege bidrar till att säkra teknik- och  
industriföretags behov av kvalificerad arbetskraft

Teknikcollege ger dig som elev en attraktiv 
utbildning som ökar anställningsbarheten och 
lägger en god grund för vidare studier

Per Jonsson, vd  
Munkfors Sawmill 
Support AB 
 
- Anledningen till att vi 
företag engagerar oss i 
skolan är att vi bryr oss om 
vår bygd. 

Vi tycker att fler ungdomar 
borde vara intresserade 
av någon form av teknisk/
teoretisk utbildning, allt för 
att ge en bra grund för sin 
egen framtid. 

Vi företag tror på en bra 
framtid här i bygden och 
då kommer vi alltid att 
behöva kvalificerad arbets-
kraft. Och så har vi natur-
ligtvis en förhoppning om 
att vi ska kunna anställa 
”våra” elever när de till slut 
är färdigutbildade. 

Som elev på ett program 
certifierat i Teknikcollege 
blir du anställningsbar på 
hemmaplan - du får den 
utbildning som vi lokala 
företag behöver!

Årets nya elever på gymnasieprogrammen
som är certifierade i Teknikcollege Hagfors/Munkfors  

Teknikcollege 
 
Hagfors/Munkfors
Teknikcollege Hagfors är en samverkan 
mellan teknikföretag i Hagfors och Munkfors 
och teknikprogrammet, industritekniska  
programmet, naturvetenskapsprogrammet 
och el- och energiprogrammet på  
Älvstrandsgymnasiet.

Via TC får företagarna möjligheter att påver-
ka och kvalitetssäkra utbildningarna. Status, 
kvalité och matchning – det är vad  
Teknikcollege handlar om!

Företag som ingår i samarbetet är  
Uddeholms AB, voestalpine Precision Strip, 
Munkforssågar AB, Valmet, Feroma AB, UHT, 
Ekshärads Waterjet, Inission och Autofric.

I styrgruppen för Teknikcollege har alla 
företag varsin plats. Från Älvstrands- 
gymnasiet deltar rektor, SYV och lärare.

4 BRA SAKER MED EN 
UTBILDNING 
SOM INGÅR I COLLEGE 

1. Efter avslutad, godkänd utbildning 
har du goda chanser att få arbete 

2. Du garanteras bra APL-platser 
med utbildade handledare 

3. Du får möjlighet till sommararbete 
under utbildningen 

4. Utbildningarna utformas tillsam-
mans med företagen, vilket in-
nebär att du blir mer attraktiv på 
arbetsmarknaden. Företagen får 
den kompetens de önskar
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TEKNIKPROGRAMMETNATURVETENSKAPS-
PROGRAMMET

Om du tycker om tekniska lösningar, 
har ett logiskt tänkande, är problem-
lösare och tycker om att både plugga 
och jobba praktiskt. Om du har viljan 
att kunna påverka vår framtida miljö 
och tycker att det är roligt att jobba 
i kreativa grupper, då ska du välja 
teknikprogrammet.

Inriktningen produktionsteknik ger dig 
bland annat kunskaper om robotiser-
ing, högteknologi, och hur produk-
tionen går till i ett modern företag. Du 
får lära dig att rita 3D i CAD program 
och göra 3D utskrifter i plast.

Teknikprogrammet är en certifierad 
utbildning och ingår i Teknikcollege.

Vi använder samma programvaror och 
maskiner som du kommer att möta på 
universitet och arbetsplatser. Utbild-
ningen sker i samarbete med lokala 
företag. Som teknikelev får du arbeta i 
välutrustade lokaler.

Efter utbildningen kommer du att ha 
tillgång till många attraktiva univer-
sitetsutbildningar där arbetsgivarna 
står i kö för att anställa just dig. Som 
tekniker väntar en lysande arbets-
marknad.

Programmet ger dig den bre-
daste högskoleförberedande 
utbildningen och lämpar sig 
speciellt för dig som vill läsa  
vidare inom naturvetenskap  
eller teknik på högskolor eller 
universitet. 

Vill du fortsätta att studera inom 
helt andra områden så passar 
utbildningen på Naturvetenskaps-
programmet lika bra även då. 

Efter avslutad gymnasieutbildning 
blir du behörig att söka till i stort 
sett alla högskoleutbildningar.

Laborationer och exkursioner är 
en stor del av undervisningen. 
Du får undersöka olika fenomen, 
göra iakttagelser och dra 
slutsatser. 

Arbetet i skolan sker på ett 
varierat sätt och ger dig goda 
möjligheter för kommande 
studier och yrkesliv.

Naturvetenskapsprogrammet är 
certifierat  i Teknikcollege  
Hagfors/Munkfors.

Thea Pellikka
Sebastian Wallén

Alexander Hörnquist

Einar Garping
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INDUSTRITEKNISKA 
PROGRAMMET (TOP)

EL- OCH ENERGI-
PROGRAMMET
- Det är viktigt att du är praktiskt lagd när du ska läsa vårt 
program, säger Filip och William. Här på El blir vi väldigt  
specialiserade på det vi gör och vi lär oss snabbt.
Utan elektriker stannar samhället! Du som väljer 
el- och energiprogrammet har stora möjligheter 
att få jobb. Efterfrågan på duktiga elektriker 
ökar ständigt, och inom branschen är det stora 
pensionsavgångar.

Du får kunskap för arbete inom elinstallation-
sområdet med automation som spetskunskap. 
Som installationselektriker kopplar du och drar 
fram elledningar till kraft och belysning. Du kan 
även arbeta med underhåll, service, förebygga 
och reparera fel. Du lär dig även lagar och 
förordningar inom el-yrket. 
Utbildningen innehåller kurser inom området 
automation och är en certifierad utbildning 
inom Teknikcollege.

Under årskurs 2 och 3 har du APL  
(Arbetsplatsförlagt lärande).

När du har klarat dina kurser kan du direkt söka 
anställning på en elfirma eller ett företag som 
sysslar med el. Första året på elfirman kallas för 
lärlingstid och enkelt förklarat så får du betalt 
medan företaget skickar runt dig på blandade 
arbetsuppgifter för att du ska få prova på och 
lära dig så mycket som möjligt. Efter lärlingsåret 
har du full behörighet som elektriker. 

Om du vill fortsätta studera så ger programmet 
behörighet till yrkeshögskolan. Genom aktiva 
val kan du göra dig behörig för att läsa vidare 
på universitet och högskola.

Vill du jobba inom verkstadsindustrin ska 
du välja Industriprogrammet (TOP). Om 
du är intresserad av datorer, så kan CNC 
och CAD vara intressanta inriktningar. Du 
kan även välja kurser inom underhåll och 
svets.

Utbildningen är variationsrik, en bland-
ning mellan teori och praktik. De prak-
tiska delarna utförs i skolans verkstads-
lokaler. Under årskurs 2 och 3 har du 
sammanhängande APL (Arbetsplats-
förlagt Lärande). Du har också möj-
ligheter bli certifierad inom CNC, eller 
få hela utbildningen validerad. 

Programmet är certifierat och ingår i 
Teknikcollege, vilket innebär att du bland 
mycket annat får delta i flera projekt och 
spännande studiebesök.

Arbetsmarknaden är mycket god inom 
industrin, och du som väljer TOP har 
stora möjligheter att få jobb direkt efter 
studenten. Inriktningen Produktion och 
maskinteknik ger dig en yrkesexamen 
efter avslutade gymnasiestudier. Du kan 
till exempel arbeta som maskinoperatör, 
svetsare eller reparatör. 

Genom aktiva val kan du göra dig  
behörig för att läsa vidare på universitet 
och högskola.

Filip Ahlin William Bergqvist William BlomströmLudwig Hülphers
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LIU - MÄNNISKAN 
OCH ATLETEN

Är idrott det roligaste du vet?  
Lolkal Idrottsutbildning (LIU) kan vara 
en bra lösning för just dig!

LIU vänder sig till dig som är intresserad av sport och tillhör en 
förening med tränare. Alla idrotter går att kombinera med vår 
egen idrottsutbildning - Människan och Atleten

Du bör vara tävlingsaktiv eftersom delar av kurserna inriktar sig 
på tävlingsförberedelser.

LIU ger dig möjlighet att kombinera ditt skolarbete med ditt 
idrottande. 

Människan och Atleten samlar alla LIU-idrotter som vi bedriver 
på skolan. Just nu har vi elever som är aktiva inom innebandy, 
ishockey, dans, bandy, bowling, fotboll, orientering, e-sport,  
och ridning. Om du är aktiv inom en helt annan sport så kan du 
också söka.  
 
Via Människan och Atleten har du två pass per vecka med 
fysisk träning och teori på skolan samt genomför övrig träning i 
hemmaklubben. 

Du väljer din idrott utifrån ditt specialområde och får möjlighet 
till ett schemalagt tillfälle per vecka för träning med din 
förening. 

Instruktörerna inom Människan och Atleten jobbar  
tillsammans med dig och din föreningsledare för att du ska 
kunna utvecklas inom just din idrott. 

Det unika med Människan och Atleten är att det är en 
mötesplats för alla olika idrotter och att även du som utövar  
en idrott med få aktiva kan kombinera din idrott med studier. 
Möjligheten att träffa och utbyta erfarenheter med andra  
idrottare är en tillgång i din egen utveckling.  

Idris Hassan
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DANSGESTALTNING

Hos oss kan du välja vilket gymnasie-
program du vill och kombinera det 
med dans eller musik som individuellt 
val.

DANSGESTALTNING
Dansundervisningen ger dig möjlighet 
att utveckla musikalitet, dansteknik, 
rörelse-uttryck och gestalta olika typer 
av koreografiskt material. 

MUSIK I ENSEMBLE
Du spelar eller sjunger i ensemble, på 
gehör eller med hjälp av noter. 

Du lär dig att samarbeta och vara 
lyhörd inför olika konstnärliga process-
er, både som dansare och musiker. 

Du deltar i eller leder och utvecklar 
konstnärliga projekt samt olika former 
av sceniska presentationer.

E-SPORT

På Älvstrandsgymnasiet erbjuder vi dig  
som elev att läsa e-sport som specialidrott. 

Det innebär att du vid tre tillfällen i veckan har 
e-sport på schemat. I övrigt läser du något av 
de nationella programmen på skolan. Du får 
alltså samma utbildning och behörighet som 
alla andra, oavsett om du vill bli sjuksköterska, 
civilingenjör, fordonsmekaniker eller något  
annat.

För att bli riktigt bra inom e-sport krävs det att 
du är en skicklig spelare, har god hälsa, har 
rätt tävlingsmentalitet och är en lagspelare. 
Detta är områden som du kommer att utveckla 
hos oss. 

Vi har ett specialutrustat klassrum med allt 
som krävs för att du ska kunna prestera på 
topp. Till din hjälp har du både e-sportscoach 
och tävlingscoach. 

Vi fokuserar framför allt, men inte uteslutande, 
på spelen: CS:GO (Counterstrike: Global  
Offensive), DotA2, LoL (League of Legends), 
Heroes of the Storm och Overwatch. 

UTVECKLA DIN HOCKEYTALANG
UNIKT KONCEPT I HAGFORS

Brinner du för att spela hockey? 

Hos oss kan du göra det på skoltid, samtidigt som du fixar din gymnasieutbildning!
Du kan välja vilket av våra tio nationella program du vill. Vi samarbetar med Viking HC, 
och du får spela i något av deras lag under din studietid. 

Våra heltidsanställda instruktörer Mikael och Sigge jobbar med dig som elev både 
dagtid, kvällstid och på helger. Detta gör oss unika i hur vi följer dig som elev, och ger 
dig de allra bästa utvecklingsmöjligheterna!

På Älvstrandsgymnasiet är konceptet närhet: skola, ishockey och elevboende finns inom 
ett par minuters promenad.

Tre år på Älvstrandsgymnasiet ger fantastiska upplevelser, både på och utanför planen. 
Genom alla träningar, resor, matcher och cuper kommer du att skaffa dig minnen och 
vänner för livet längs vägen!

Malin Berg

Joelle Raftheim

Monica Kamans

Linnea Skogfält
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BYGG- & ANLÄGGNINGS-
PROGRAMMET

BARN & FRITIDS-
PROGRAMMET

På Barn-och fritidsprogrammet får du 
kunskaper om människors utveckling, 
lärande, behov och rättigheter samt 
om olika pedagogiska verksamheter.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och  
innehåller ämnen som pedagogik,  
specialpedagogik och hälsa. Du ökar 
din förståelse för människor och 
utvecklar dig själv, bland annat din 
ledarförmåga. 

Undervisningen bedrivs både i skolan 
och som arbetsplatsförlagt lärande 
(APL).

En godkänd genomförd utbildning 
leder till en yrkesexamen där du kan 
arbeta som barnskötare eller elev-
assistent. Med din yrkesexamen är du 
behörig till yrkes-högskola.

Genom aktiva val kan du göra dig  
behörig för att läsa vidare på univer-
sitet och högskola, där du till exempel 
kan studera till förskollärare, lärare,  
fritidspedagog och socionom.

- 3 år i Hagfors har gett mig 
möjligheten att kombinera  
utbildning till mitt drömyrke 
med mitt stora fritidsintresse, 
ishockey. Jag stortrivs här och 
kan verkligen rekommendera 
Älvstrandsgymnasiet, säger 
Jesper Karlsson från Årjäng

Vill du ha ett ansvarsfullt jobb med 
många utmaningar, stor frihet,  
gemenskap, omväxling och till- 
bringa din arbetstid både utomhus 
och inne? Då är Bygg- och  
anläggnings-programmet ditt val! 

BA-programmet är certifierat 
av BYN, Byggnadsindustrins 
Yrkesnämnd, som en  
branschrekommenderad skola.

De flesta som gått på BA- 
programmet har fått jobb direkt 
efter studenten, men genom  
aktiva val kan du göra dig behörig 
till högre studier om du vill.

Efter gymnasieskolan söker du lärlings-
utbildning, och när du gjort färdigt din 
tid som lärling får du fullt betalt. Om du 
vill fortsätta studera ger BA- 
programmet behörigheter att söka 
till yrkeshögskolan. Du kan komplet-
tera din gymnasieutbildning för att få 
grundläggande behörighet till hög-
skole- och universitetsstudier.

Exempel på vad du kan jobba som 
efter utbildningen: betongarbetare, 
glastekniker, golvläggare, murare, 
träarbetare (snickare), olika special-
yrken som håltagare, plattsättare, 
stenmontör, ställningsbyggare,  
takmontör och undertaksmontör.

Jesper Karlsson

Jonna Lindgren

Malin Berg

Wilma Jansson

Anton Magnusson
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HENRI FICK JOBB DIREKT EFTER 
STUDENTEN!

Henri-Alexander Milan hade redan fått fast jobb hos PeBe Bilteknik i Ekshärad när han tog 
studenten i våras. Här var APL-tiden en avgörande faktor:
- När Henri kom till mig på praktik såg jag direkt att han var anställningsbar, säger Pelle 
Berg som äger företaget. För att göra intryck på mig måste du som elev visa dig intresse-
rad, villig att lära och vara noggrann. Fordonsprogrammet på Älvstrandsgymnasiet ger dig 
en jättebra grund!

På bilden ser du Henri-Alexander Milan, Pelle Berg och Erik Bengtsson, även han en före 
detta elev på Fordonsprogrammet.

Henris bästa tips till dig som 
väljer fordonsprogrammet:

- Ansträng dig! Kom i tid, gör det 
du ska, och framför allt: passa på 
att lära dig så mycket du bara kan 
under skoltiden! 

Utbildningen på fordonsprogram-
met är suverän och har gett mig 
allt jag behöver. Det du lär dig på 
lektionerna har du användning för i 
3:an, när vi har mycket praktik.

Praktikplatsen är det ställe där du 
får visa upp vem du är, vad du kan 
och hur intresserad du är, och den 
möjligheten ska du absolut ta vara 
på!

FORDONSTEKNISKA
PROGRAMMET

Vill du utbilda dig till ett yrke där det  
finns stor chans till jobb direkt efter 
gymnasiet? Då ska du välja Fordon!

Du är utbildad bilmekaniker när du tar 
studenten, och du har fått en kvalificerad 
yrkesutbildning i en framtidsbransch. När 
du tagit studenten med godkända betyg 
kan du certifiera dig som godkänd  
bilmekaniker inom EU via bilproffs.se

En duktig mekaniker har stora 
förutsättningar att få ett bra jobb. 

Om du vill fortsätta studera, så ger 
programmet behörighet till 
yrkeshögskolan. Genom aktiva val kan 
du göra dig behörig för att läsa vidare på 
universitet och högskola.

Minst 15 veckor av utbildningen är 
arbetsplatsförlagt lärande, APL.  

Du får vara ute på till exempel verkstäder 
för bilar och maskiner, på transportföretag 
och andra arbetsplatser inom fordons-
branschen.

Motorbranschen behöver dig! 

Henri-Alexander Milan

Pelle Berg

Erik Bengtsson
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- I Hagfors är det möjligt!

Många fördelar med Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningen ger dig en yrkesutbildning för 
arbete inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgsprogrammet ingår i 
Vård- och omsorgscollege Värmland.

I utbildningen, där vi jobbar både teoretiskt 
och praktiskt, ingår 22 veckors APL  
(Arbetsplatsförlagt lärande).

VÅRD- OCH OMSORGS-
PROGRAMMET

Vård- och omsorgscollege Hagfors är en  
samverkan mellan Älvstrandsgymnasiet och  
vård- och omsorgsverksamheten i Hagfors & 
Munkfors samt Landstinget i Värmland.

Vård- och omsorgscollege innebär en kvalitets-
märkning av vård- och omsorgsprogrammet.

4 BRA SAKER MED EN 
UTBILDNING 
SOM INGÅR I COLLEGE 

1. Efter avslutad, godkänd utbildning 
har du goda chanser att få arbete 

2. Du garanteras bra APL-platser 
med utbildade handledare 

3. Du får möjlighet till sommararbete 
under utbildningen 

4. Utbildningarna utformas  
tillsammans med företagen, vilket 
innebär att du blir mer attraktiv på 
arbetsmarknaden. Företagen får 
den kompetens de önskar

Du får fria arbetskläder under utbildningen 
och bidrag till körkort.

Genom aktiva val kan du göra dig behörig för 
att läsa vidare på universitet och högskola.

Möjligheterna att få jobb direkt efter 
studenten är stora, och många av våra elever 
får jobba extra redan under studietiden.

Eleverna på bilden: Joakim Wennerström, Khodadad Afzali, Golamsakhi Nuri,  
Paulina Lind, Linnéa Knudsen, Lisa Johansson, Nejat Mussa, Elin Wiberg och Kediga Ibrahim

Pernilla Haglund, 
ordförande VOC 
Hagfors/Munkfors
- Inför sommaren 2017 tog 
Hagfors kommun beslutet 
att både erbjuda fast jobb 
till alla vikarier som jobbat 
länge och visstidsanställ-
ning fram till nyår för alla 
vård- och omsorgsstudent-
er med godkända betyg.

Det här är ett bra sätt att 
säkra vår kompetensförsörj-
ning, behovet av duktiga 
medarbetare finns alltid.

Utbildningen ska ha en hög kvalitet både i 
skolan och i det arbetsplatsförlagda l 
ärandet (APL), och bland annat garantera 
utbildade handledare i den arbetsplatsförl-
agda utbildningen. Kontakten med  
arbetslivet innebär att utbildningen är  
anpassad efter arbetslivets krav.
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PREPARANDUTBILDNING
För dig som vill bli behörig till ett yrkesprogram eller 
är behörig till ett yrkesprogram men saknar betyg 
för att bli behörig till ett högskoleförberedande 
program. 

Du som söker den här inriktningen ska vara beredd 
på att plugga. Du ska läsa ämnen du inte fick god-
känt i under årskurs 9 och som du behöver för att bli 
behörig. 

Du ska också läsa ämnen som ingår i det hög-
skoleförberedande program du tänker söka till.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV 
För dig som behöver en individuellt utformad stud-
ieplan som passar dina förutsättningar och ditt syfte 
med studierna, exempelvis att bli behörig till en 
utbildning. 

Vi utformar tillsammans en studieplan som passar 
dina förutsättningar och ditt syfte med studierna. 
Det kan ingå praktik i dina studier. Du kommer att 
delta i olika aktiviteter som kan höja din motivation 
att fullfölja utbildningen.

YRKESINTRODUKTION 
För dig som vill få behörighet till ett yrkesprogram 
eller etablera dig på arbetsmarknaden för att börja 
jobba. Detta gäller också elever från grundsärskolan, 
som kan fullfölja utbildningen. Den här inriktningen 
är individuellt utformad med mål att bli anställnings-
bar i något yrke. Du kan läsa ämnen som du inte 
blev godkänd i på grundskolan. Fokus ligger på att 
höja din motivation och att hitta en väg som passar 
dig. Praktik och studier kan ingå i programmet.

IMAS 
IMAS är ett specialanpassat program för dig som har 
särskilda behov inom autismspektrat. 

På IMAS arbetar vi utifrån dina behov i en  
strukturerad och lugn studiemiljö. 

IMAS samarbetar med alla nationella program på 
gymnasiet. Som elev kan du få stöd oavsett vilket 
program du väljer. Är du behörig till ett nationellt 
program kan du naturligtvis även då få stöd via 
IMAS.

Vid behov samarbetar vi med olika boenden inom 
LSS och SoL

VERKSTADEN 
Verkstaden är en del av introduktionsprogrammet. 

På verkstaden får du utföra grundläggande arbet-
suppgifter inom några yrkesområden, vilket ger 
dig en uppfattning om hur det skulle vara att jobba 
inom något av dessa områden i en framtid. 

Verkstaden underlättar också för dig som ska välja 
ett gymnasieprogram eller försöka komma in på 
arbetsmarknaden genom praktik eller arbetsplatsför-
lagt lärande (APL).  

Yrkesområdena är: 
Fordonsservice 
Svets- och Verkstadsteknik 
Byggnadssnickare 
VVS
Fastighetsskötsel

INTRODUKTIONS-
PROGRAM

YRKESPROGRAM
Du som söker till ett yrkesprogram måste ha 
godkänt i svenska/svenska som 
andraspråk, engelska och matematik 
+ 5 andra ämnen.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Du som söker till ett högskoleförberedande 
program måste ha godkänt i  
svenska/svenska som andraspråk, engelska  
och matematik + 9 andra ämnen.

Om du väljer ekonomi- eller samhälls- 
vetenskapsprogrammet ska ämnena  
geografi, historia, samhällskunskap och  
religion ingå i de 9 andra ämnena som måste 
vara godkända.

Om du väljer naturvetenskaps- eller teknik-
programmet ska ämnena biologi, kemi och 
fysik ingå i de 9 andra ämnena som måste vara 
godkända.

TIDSPLAN
8 januari till 7 februari
Webben öppen för ansökan

7 februari
Webben stängs klockan 1600

16 april till 9 maj klockan 1600

Omvalsperiod. Kontakta SYV som hjälper dig 
med ditt eventuella omval

Vecka 26
Slutliga antagningsbesked skickas ut

BEHÖRIGHET TILL
GYMNASIET
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STUDIERESOR OCH  
INTERNATIONALISERING

UNG FÖRETAGSAMHET

Prova att vara företagare i ett år med UF (Ung Företagsamhet)

Hos oss på Älvstrandsgymnasiet får du möjligheter att prova 
på eget företagande under ett läsår!

Du får, tillsammans med andra elever, driva eget företag med 
riktiga varor och tjänster, på så sätt får du en unik erfarenhet 
och kunskap om företagande. Du och dina kompisar väljer  
själva den affärsidé som ni vill jobba med, undersöker 
marknaden och skaffar startkapital.

Till din hjälp har du utbildningsmaterial, dina lärare, minst en 
rådgivare och medarbetare från UF. Idag finns ett stort sam-
arbete med de tekniska programmen inom UF-verksamheten.

Under din tid här hos oss vill vi att du ska få chansen att delta 
i olika studiebesök och resor. Förutom lokala studiebesök på 
orten gör till exempel ekonomiprogrammet studiebesök vid 
Karlstads tingsrätt, naturvetenskapsprogrammet åker till 
Kolmården och fordonsprogrammets elever tar sig en 
närmare titt på rallybilar under Rally Sweden.

Några av de resor som planeras under detta läsår är: Kursen 
spanska 3 som åker på språkresa till Spanien, teknik-
programmet planerar en resa till Finland, naturprogrammet 
kommer att åka till Västkusten samt elever ur kursen engelska 
7 som har planer på att åka till London.  
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FÖRE DETTA ELEVER 
BERÄTTAR 

Victor Ejdsell från Hagfors 
började sin karriär i Viking Hockey och är 
en före detta elev på Älvstrandsgymnasiet. 
Han har idag ett nypåskrivet NHL-kontrakt 
med Nashville Predators, som har lånat ut 
Victor till HV71 under säsongen 2017/2018.

Vad tror du det är som har gjort att du 
gått hela vägen till NHL? 
– Jag är väldigt ambitiös och jag har lagt 
ner mycket tid på träning. Jag har alltid 
tyckt att ishockey är fruktansvärt roligt och 
har alltid varit målmedveten. Jag har varit 
ganska bra i de lag jag spelat i, men jag har 
haft båda fötterna på jorden och trodde 
aldrig att jag skulle gå så här långt. 

Hur kändes det att debutera i Tre Kronor? 
– Mäktigt! Jag har aldrig haft den känslan 
förut i något sammanhang. Jag blev helt 
chockad när förbundskaptenen ringde. Det 
var otroligt häftigt och stort! 

Varför valde du att gå på Älvstrands- 
gymnasiet?
– Jag valde mellan Hagfors, Karlskoga och 
Mora. Till slut tyckte jag att det var bäst för 
mig att stanna hemma i Hagfors och känna 
tryggheten. Jag såg möjligheten att kombi-
nera juniorhockey och seniorhockey tidigt, 
och det valet har jag inte ångrat en enda 
dag!

DET FINNS 

INGEN GENVÄG TILL FRAMGÅNG

säger landslagsspelarna 
Linnéa Nilsson och Adina Augustsson

Adina: 
Talangfabriken Hagfors är något som 
nämns ute i innebandysverige och det är 
ingen slump. Tränare och lärare förmedlar 
enormt med kunskap, och tack var det når 
man sina mål. 

Under mina tre år på Älvstrandsgymnasiet 
fick jag mycket hjälp med att utveckla min 
offensiv och idag är skottet en av mina 
styrkor. 

En fördel till är att fokus ligger mer på  
prestation än resultat, vilket i längden är 
mer utvecklande för varje individ.

Linnea: 
Det jag fått med mig skulle jag säga är 
främst att jag utvecklade mina individuella 
egenskaper som innebandyspelare väldigt 
mycket, Vi jobbade mycket individuellt på 
dagtid vilket gav möjlighet att utveckla 
skott, teknik, fysik och liknande. Sånt som 
man inte hinner göra på lagträningarna, då 
man mer jobbar med att utveckla laget.

Jag skulle rekommendera andra att söka 
för att innebandyn i Hagfors är verkligen 
nått speciellt! Det är en gemenskap där 
det finns oerhört många som brinner för 
innebandyn. Både i föreningarna men 
också utanför. 

Sen skulle jag säga att du har alla möjlig-
heter för att utvecklas och blir en elit-
spelare i framtiden. Kompetenta och bra 
ledare/instruktörer, bra möjligheter med 
skola och boende väldigt nära varandra, en 
fin nybyggd skola och den enormt fina hall 
som också är nybyggd där alla möjligheter 
finns med gym och liknande. 

Victor Ejdsell

Linnea Nilsson

Adina Augustsson
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ÄLVSTRANDEN 
BILDNINGSCENTRUM

VISSTE DU ATT

Älvstranden Bildningscentrum är en byggnad som inrymmer 
många olika verksamheter

I huset finns fritids, förskoleklass, grundskola, Älvstrandsgymnasiet, elevhälsa, Hagfors bibliotek, 
kulturskola, fritidsgård, Hagforsbadet och WB Bowling. Uddeholm Arena, vår nybyggda sporthall,  
ligger i direkt anslutning.

På Älvstranden Bildningscentrum finns ett stort tillagningskök. Förutom maten till husets 
verksamheter lagas och levereras mat till förskolor och äldreboenden.

Den stora aulan i entréplanet används bland annat till föreläsningar och teaterföreställningar.

I Hagfors är det nära till det mesta

Elevboendet ligger precis bredvid Älvstranden Bildningscentrum. Busshållplats/busstation 
(Värmlandstrafik), mat- och klädbutiker, bio, idrottsanläggningar, motionsspår med mera finns på 
några minuters gångavstånd.

Har du en mobiltelefon?

De allra flesta mobiltelefoner som säljs är 
tillverkade i stål från Uddeholms AB.   
Enbart Samsung, som är störste tillverkaren, 
tillverkar ungefär 40 miljoner smarta mobiler 
varje månad!

Har du läst, sett eller hört om 
de häftiga stålklänningarna?

Modedesignern Naim Josefi har tillverkat tre 
mycket annorlunda klänningar i stål, som kommer 
från voestalpine Precision Strip i Munkfors.

Köper du dricka i PET-flaskor?

Stål från Uddeholms AB används för att forma 
massor av andra produkter som kan vara i vilka 
material som helst, exempelvis en så pass enkel 
grej som PET-flaskor. Enbart i Sverige förbrukar vi 
cirka 600 miljoner PET-flaskor om året!

Några av företagen som ingår i Teknikcollege gör bland annat detta:

OS-medaljerna i Rio 
var tillverkade i stål från Uddeholms AB, liksom 
många andra medaljer och mynt



VÄLKOMMEN TILL 
ÄLVSTRANDSGYMNASIET!

facebook.com/alvstrandsgymnasiet

Älvstrandsgymnasiet
Älvstrandsvägen 2
683 80 Hagfors
0563-188 60 

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

Läs gärna mer om programmen 
på vår hemsida
hagfors.se/gymnasium

Följ oss på

ÄLVSTRANDSGYMNASIET
HAGFORS


