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VÄLKOMMEN TILL OSS!

COLLEGE

VAD DRÖMMER DU OM?
Vill du bli maskintekniker eller statsminister?  
Är du en blivande mäklare eller byggnadsingen-
jör? Kommer du att jobba utomlands, tänker 
du stanna kvar i din hemort eller planerar 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 samar-
bete med det lokala näringslivet och hos oss är 
det många elever som väljer att läsa vidare efter 
studenten.

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

Vårt NIU-certifierade innebandygymnasium är 
känt i hela Sverige som ett drivhus för de allra 
bästa. Idag spelar tre av våra före detta elever i 
A-landslaget.

Hagfors har alltid varit känt för sång och musik. 
Du kan att fördjupa dig i musik eller dans-
gestaltning som individuellt val när du studerar 
hos oss.

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 elevboende, ishall, skidstadion 
och olika butiker.  

Du är varmt välkommen till oss på  
Älvstrandsgymnasiet, och vi lovar att vi ska göra 
vårt allra bästa för dig under din studietid!

VÅRA PROGRAM
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 
Ekonomiprogrammet EK   
Naturvetenskapsprogrammet NA  
Samhällsvetenskapsprogrammet SA  
Teknikprogrammet TE   

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar 
att kommuner och utbildningsanordnare tillsam-
mans med teknik- och industriföretag i regionen 
utvecklar relevanta utbildningar utifrån de krav 
som industrin ställer. 

Utbildningarna som ingår är industritekniska 
programmet (TOP) och teknikprogrammet. 
Naturvetenskapsprogrammet är nästa program 
som kommer att bli certifierat inom college.

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

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

Vård- och omsorgscollege innebär en kvalitets-
märkning av vård- och omsorgsprogrammet. 
Utbildningen ska ha en hög kvalitet både i skolan 
och i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), och 
bland annat garantera utbildade handledare i 
den arbetsplatsförlagda utbildningen. 

YRKESPROGRAM
Bygg- och anläggningsprogrammet BA   
Barn- och fritidsprogrammet BF    
El- och energiprogrammet EE   
Fordons- och transportprogrammet FT 
Industritekniska programmet (TOP) IN 
Vård- och omsorgsprogrammet VO 



IDROTT, DANS ELLER MUSIK?
Hagfors kommun har sett många duktiga idrottare växa upp under åren. Orten andas framgång och i vår idrottsmiljö 
har världsmästare, europamästare och flertalet svenska mästare i olika idrotter som skidskytte, motorsport och boll-
sporter fostrats. Vi är mycket stolta över vårt NIU-certifierade innebandygymnasium, och extra stolta är vi över våra 
tidigare elever som idag spelar i A-landslaget. På Älvstrandsgymnasiet har vi en högklassig ishockeyutbildning, och  
vi erbjuder dessutom idrottsspecialisering inom bowling, simning och ridsport. 

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

Du som väljer att flytta till Hagfors för att specialisera dig inom din idrott erbjuds boende i vårt elevhem, som ligger 
inom kort gångavstånd från skolan. Är du framgångsrik inom din idrott hjälper vi gärna till att skräddarsy en idrotts-
specialisering just för dig. Våra instruktörer har arbetat upp ett gott samarbete med föreningarna som finns i kommu-
nen och kan lösa det mesta.

Gillar du att sjunga eller spela? Då kan du välja att fördjupa dig i dansgestaltning eller ensemblespel under tiden som 
du läser något av våra program. Kontakta oss, som Gunde Svan brukar säga: “Ingenting är omöjligt”!

VÄLJ DIN INRIKTNING!



HAR DU FRÅGOR?
Välkommen att kontakta oss!

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

Biträdande rektor 
Magnus Persson
0563-188 65
magnus.persson@skolor.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
Emma Lundberg
0563-188 60
emma.lundberg@hagfors.se

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

Samordnare IM-programmet 
Staffan Ericsson
0563-187 25
staffan.ericsson@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

Samordnare elevboende
Kalle Gunnarsson
073-544 36 99
mickael.gunnarsson@skolor.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 
Kalle Gunnarsson
073-544 36 99
mickael.gunnarsson@skolor.hagfors.se

Ishockeyinstruktör 
Mikael Johansson
070-191 80 99
mikael.oa.johansson@skolor.hagfors.se

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

PROGRAMANSVARIGA
Bygg- och anläggningsprogrammet
Thomas Johansson, 0563-185 62
thomas.johansson@skolor.hagfors.se

Barn- och fritidsprogrammet
Eva-Lena Jonsson, 0563-188 97
eva-lena.jonsson@skolor.hagfors.se

Ekonomiprogrammet
Elisabeth Dahlén, 0563-188 77
elisabeth.dahlen@skolor.hagfors.se

El- och energiprogrammet
Anders Thörne, 0563-188 92
anders.thorne@skolor.hagfors.se

Fordons- och transportprogrammet
Ulf Sjöström, 0563-188 94
ulf.sjostrom@skolor.hagfors.se

Industritekniska programmet (TOP)
Tony Ström, 0563-188 96
tony.strom@skolor.hagfors.se

Naturvetenskapsprogrammet
Pernilla Sjöström, 0563-188 82
pernilla.sjostrom@skolor.hagfors.se

Samhällsvetenskapsprogrammet
Carl-Henrik Johansson, 0563-188 78
carl-henrik.johansson@skolor.hagfors.se

Teknikprogrammet
Erik Mattsson, 0563-188 95
erik.mattsson@skolor.hagfors.se

Vård- och omsorgsprogrammet
Eva Åhs, 0563-187 63
eva.ahs@skolor.hagfors.se

facebook.com/alvstrandsgymnasiet

Älvstrandsgymnasiet
Älvstrandsvägen 2
683 80 Hagfors
0563-188 60 
hagfors.se/gymnasium

Följ oss på


