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VÄLKOMMEN INNEHÅLL
VAD DRÖMMER DU OM?
Vill du bli maskintekniker eller statsminis-
ter? Är du en blivande mäklare eller  
byggnadsingenjör? 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 an-
nat 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.

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 innebandygymna-
sium 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 dansgestaltning 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, skid-
stadion 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!
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IDROTTSINRIKTNING

Vi samarbetar med VIKING HC och erbjuder 
dig som elev en unik möjlighet att kombinera 
studier med träning och matchspel. 

Hagfors kommun har sett många duktiga 
idrottare växa upp under åren. Orten 
andas framgång och i vår idrottsmiljö har 
världsmästare, europamästare och fler-
talet svenska mästare i olika idrotter som 
skidskytte, motorsport och bollsporter 
fostrats.

Vi är mycket stolta över vårt NIU-certifi-
erade innebandygymnasium, och extra 
stolta är vi över våra tidigare elever som 
idag spelar i A-landslaget.

På Älvstrandsgymnasiet har vi en högklas-
sig ishockeyutbildning, och  vi erbjuder 
dessutom idrottsspecialisering inom  
bowling, simning och ridsport. 

Idag finns fem heltidsanställda instruk-
törer på skolan.

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

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 instruk-
törer har arbetat upp ett gott samarbete 
med föreningarna som finns i kommunen 
och kan lösa det mesta.

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. 

INNEBANDY

ISHOCKEY

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.

Din individuella utveckling, både som 
spelare ute på rinken och i skolbänken är 
det vi sätter främst på Älvstrandsgymnasiet.

Ishockeyinstruktörerna är ETU-utbildade 
och har stor erfarenhet på elitnivå inom 
både junior- och seniorhockey. 
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BYGG- OCH ANLÄGGNINGS-
PROGRAMMET

Svenska 1 
Matematik 1a

Engelska 5
Idrott och hälsa 1 

Samhällskunskap 1a1 
Historia 1a1 

Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1 

Bygg och anläggning 1 
Bygg och anläggning 2 

Individuellt val 
Gymnasiearbete 1 

Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 - ombyggnad

PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på kurser som kan erbjudas
Betong 1
Bygga i trä
Trä 1-stommar
Trä 2-beklädnad
Trä 3-montage

ÄMNEN OCH KURSER

Vill du ha ett ansvarsfullt jobb med 
många utmaningar, stor frihet, gemen-
skap, omväxling och tillbringa din arbets-
tid både utomhus och inne? Då är Bygg- 
och anläggningsprogrammet 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 lärlingsut-
bildning, 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 komplettera din gymnasieutbild-
ning för att få grundläggande behörighet 
till högskole- och universitetsstudier.

Exempel på vad du kan jobba som efter 
utbildningen: betongarbetare, glastek-
niker, golvläggare, murare, träarbetare 
(snickare), olika specialyrken som håltaga-
re, plattsättare, stenmontör, ställnings-
byggare, takmontör och undertaksmon-
tör.
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BARN- OCH FRITIDS-
PROGRAMMET

Svenska 1 
Matematik 1a 

Engelska 5 
Idrott och hälsa 1 

Samhällskunskap 1a1 
Historia 1a1 

Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1 

Pedagogiskt arbete 
Barns lärande och växande 

Hälsopedagogik 
Kommunikation 

Lärande och utveckling 
Människors miljöer 

Pedagogiskt ledarskap 
Svenska 2 

Samhällskunskap 1a2 
Naturkunskap 1a2 
Individuellt val
Gymnasiearbete

Pedagogiskt arbete
Barns lärande och växande

PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på kurser som kan erbjudas
Specialpedagogik 1  
Specialpedagogik 2 
Pedagogiska teorier och praktiker
Skapande verksamhet
Mental träning
Entreprenörskap

ÄMNEN OCH KURSER

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 elevassistent. Med 
din yrkesexamen är du behörig till yrkes-
högskola.

Genom aktiva val kan du göra dig  
behörig för att läsa vidare på universitet 
och högskola, där du till exempel kan 
studera till förskollärare, lärare,  
fritidspedagog och socionom.
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Engelska 5 
Engelska 6
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Historia 1b
Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 2
Naturkunskap 1b 
Idrott och hälsa 1 

Matematik 1b
Matematik 2b

Religionskunskap 1 
Företagsekonomi 1 

Privatjuridik 
Moderna språk

Psykologi 1 
Individuellt val

Gymnasiearbete

INRIKTNINGSKURSER EKONOMI
Entreprenörskap och företagande 
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

INRIKTNINGSKURSER JURIDIK
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a

PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på kurser som kan erbjudas
Moderna språk
Ledarskap och organisation

ÄMNEN OCH KURSER

EKONOMIPROGRAMMET

Väljer du ekonomiprogrammet får du 
lära dig allt som behövs för att starta och 
driva ett eget företag och du får kunskap 
om Sveriges lagar samt hur de påverkar 
dig. Inom programmet finns det två olika 
inriktningar: ekonomi och juridik, du väljer 
inriktning inför år två. 

Programmet är ett utmärkt val för dig som 
vill studera vidare, samtidigt som flera av 
programmets tidigare elever har fått jobb 
hos banker och redovisningsbyråer direkt 
efter studenten.

Exempel på vad du kan läsa vidare till 
efter gymnasiet:
Civilekonom
Jurist
Fastighetsmäklare
Revisor
Polis
Marknadsförare
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EL- OCH ENERGI-
PROGRAMMET
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 det 
elkrafttekniska området. Som installa-
tionselektriker kopplar du och drar fram 
elledningar till kraft och belysning. Du 
kan arbeta med underhåll och service, 
förebygga och reparera fel. Du lär dig 
de lagar och förordningar som gäller vid 
elarbeten.

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 pro-
grammet behörighet till yrkeshögskolan. 

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

Svenska 1
Matematik 1a 

Engelska 5 
Idrott och hälsa 1 

Samhällskunskap 1a1 
Historia 1a1 

Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1 

Datorteknik 1a 
Elektromekanik 
Energiteknik 1 
Mekatronik 1 

Individuellt val 
Gymnasiearbete 

Elkraftteknik 
Praktisk ellära 
Elinstallationer 
Kommunikationsnät 1 

PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på kurser som kan erbjudas
Belysningsteknik 
Elmotorstyrning 
Larm-,övervaknings-
och säkerhetssystem 
Mät- och reglerteknik 
Data- och medianät 
Fastighetsautomation 1 
Servicekunskap

ÄMNEN OCH KURSER
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FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET

Svenska 1
Matematik 1a Engelska 5

Idrott och hälsa 1 
Samhällskunskap 1a:1 Historia 1a1 

Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1

Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden

Fordonsteknik – introduktion 
Individuellt val 

Gymnasiearbete

Personbilsteknik – introduktion  
Reparation av personbilar
och lätta transportfordon  

PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på kurser som 
kan erbjudas
Bromsar, kaross och chassi   
Motor och kraftöverföring   
Komfort- och säkerhetssystem 1a 

Motorbranschen behöver dig! 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. 

En duktig mekaniker har stora förutsätt-
ningar att få ett bra jobb. 

Om du vill fortsätta studera, så ger pro-
grammet 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 arbets-
platsförlagt lärande, APL. Du får vara ute 
på till exempel verkstäder för bilar och 
maskiner, på transportföretag och andra 
arbetsplatser inom fordonsbranschen.

ÄMNEN OCH KURSER



16 17

INDUSTRITEKNISKA 
PROGRAMMET (TOP)

Vill du jobba inom verkstadsindustrin ska 
du välja Industriprogrammet (TOP).

Programmet ingår i Teknikcollege, vilket 
säkerställer att du får den utbildning som 
branschen behöver.

Inriktningen Produktion och maskinteknik 
ger dig en yrkesexamen efter avslutade 
gymnasiestudier. 

Efter studenten kan du arbeta som 
maskinoperatör, svetsare eller reparatör.

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

Svenska 1 
Matematik 1a 

Engelska 5 
Idrott och hälsa 1 

Samhällskunskap 1a1 
Historia 1a1 

Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1

Industritekniska processer 1 
Människan i industrin 1 
Produktionskunskap 1 

Produktionsutrustning 1 
Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Datorstyrd produktion 1 
Produktionsutrustning 2 

Produktutveckling 1 

PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på kurser som kan erbjudas
Cad 
Materialkunskap 
Avhjälpande underhåll 1 
Svets grund 
Mät- och styrteknik 
Matematik 2a 
Engelska 6 
Svenska 2 
Svenska 3 
Cad/Cam 
Människan i industrin 2 
Mät- och reglerteknik 
Produktionsutrustning 
Stumsvets 1 
Rörsvets 1 
Kärlsvets 1 
Datorstyrd produktion 
Robotteknik
Produktutveckling 2

ÄMNEN OCH KURSER
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NATURVETENSKAPS-
PROGRAMMET

ÄMNEN OCH KURSER

Engelska 5
Engelska 6 
Svenska 1 
Svenska 2 
Svenska 3 

Historia 1b 
Samhällskunskap 1b 

Idrott och hälsa 1 
Matematik 1c 
Matematik 2c 
Matematik 3c 

Religionskunskap 1 
Fysik 1 
Kemi 1 

Biologi 1       

Moderna språk 
Individuellt val 
Gymnasiearbete 

Biologi 2 
Fysik 2 
Kemi 2 
Matematik 4 

PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på kurser som kan erbjudas
Geografi 1
Miljö- och energikunskap
Matematik 5 

Programmet ger dig den bredaste hög-
skoleförberedande 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 Naturvetenskapsprogrammet lika bra 
även då. 

Efter avslutad gymnasieutbildning blir du 
behörig att söka till i stort sett alla hög-
skoleutbildningar.

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

Arbete i skolan och redovisning sker 
på ett varierat sätt och ger dig en god 
förberedelse för kommande studier och 
yrkesliv.

Naturvetenskapsprogrammet är på väg 
att bli certifierat inom Teknikcollege  
Hagfors.
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SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET
Du som väljer Samhällsvetenskapspro-
grammet får en bred grund för att studera 
vidare på universitet och högskola. 

Du kan välja inriktningen beteendevet-
enskap, som handlar om människors 
beteende individuellt och i grupp eller 
inriktningen medievetenskap, där du får 
möjligheter att göra kortare filmer, skriva 
reportage och 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

Engelska 5 
Engelska 6 
Svenska 1 
Svenska 2 
Svenska 3 

Historia 1b 
Samhällskunskap 1b 

Naturkunskap 1b 
Idrott och hälsa 1 

Matematik 1b 
Matematik 2b 

Religionskunskap 1 
Moderna språk 

Psykologi 1 
Filosofi 1 

Individuellt val 
Gymnasiearbete 

INRIKTNINGSKURSER MEDIER,  
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Medier, samhälle och kommunikation 1 
Journalistik, reklam och information 1 
Medieproduktion 1 
Psykologi 2a

PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på kurser som kan erbjudas
Visuell kommunikation 
Medieproduktion 2
Samhällskunskap 2 
Sociologi

INRIKTNINGSKURSER BETEENDEVETENSKAP
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på kurser som kan erbjudas
Historia 2a
Samhällskunskap 3
Rätten och samhället

ÄMNEN OCH KURSER
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ÄMNEN OCH KURSER

Engelska 5 
Engelska 6 
Svenska 1 
Svenska 2 
Svenska 3 

Historia 1a1 
Samhällskunskap 1b 

Idrott och hälsa 1 
Matematik 1c 
Matematik 2c 
Matematik 3c 

Religionskunskap 1 
Fysik 1 
Kemi 1 

Teknik 1 
Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Mekatronik 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1

PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på kurser som kan erbjudas
Cad 1
Cad 2
Datorstyrd produktion 1
Konstruktion 1 
Design

Om du tycker om tekniska lösningar, har 
ett logiskt och långsiktigt tänkande, är 
problemlösare och har förståelse för hur 
det du gör påverkar andra människor och 
deras miljö, då ska du välja teknikpro-
grammet. Inriktningen produktionsteknik 
ger dig bland annat kunskaper om roboti-
sering, högteknologi, och hur produk-
tionen går till i ett modern företag.

Teknikprogrammet ingår i Teknikcollege. 

Vi använder samma programvaror och 
maskiner som du kommer att möta på 
universitet och arbetsplatser.
Utbildningen sker i samarbete med lokala 
företag. Som teknikelev får du arbeta i 
moderna, mycket välutrustade
och anpassade lokaler.

TEKNIK-
PROGRAMMET



24 25

VÅRD- OCH OMSORGS-
PROGRAMMET
Vill du arbeta med människor, känna 
meningsfullhet med ditt arbete och gå en 
kvalitetssäkrad yrkesutbildning? Då ska du 
välja vård- och omsorgsprogrammet!

I utbildningen, där vi jobbar både  
teoretiskt och praktiskt, ingår 21 veckors 
APL (Arbetsplatsförlagt lärande). 

Du får lära dig olika metoder hur man 
arbetar praktiskt inom vård- och omsorg 
och du lär dig mycket om hur vi männi-
skor fungerar samt vilka behov vi kan ha 
av vård och omsorg. 

Du får fria arbetskläder under utbild- 
ningen och bidrag till körkort. 

Utbildningen ger dig en yrkesutbild-

ning för arbete inom vård och omsorg. 
Du kan bland annat välja att arbeta inom 
äldreomsorgen, på sjukhus eller med 
människor som har olika typer av  
funktionsnedsättningar.

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

Genom aktiva val kan du göra dig  
behörig för att läsa vidare på universitet 
och högskola, där du till exempel kan 
studera till sjukgymnast, socionom eller  
sjuksköterska.

Vård- och omsorgsprogrammet ingår i 
Vårdcollege Värmland.

ÄMNEN OCH KURSER

Svenska 1
Matematik 1a

Engelska 5
Idrott och hälsa 1

Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1

Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1

Hälsopedagogik
Vård och omsorgsarbete 1
Vård och omsorgsarbete 2

Medicin 1
Etik och människans livsvillkor

Svenska 2
Specialpedagogik 1
Samhällskunskap 1a2 
Psykologi 1
Psykiatri 1 
Individuellt val
Gymnasiearbete  

PROGRAMFÖRDJUPNING
Exempel på kurser som kan erbjudas
Äldres hälsa och livskvalitet
Akutsjukvård
Palliativ vård
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DANS ELLER MUSIK ELEVER
BERÄTTAR

För mig var naturvetenskapsprogrammet ett 
självklart val. Programmet gav mig en perfekt 
grund att stå på när jag väl skulle söka vidare till 
universitet. Jag kunde plugga vidare till vad jag 
ville och det var en stor trygghet för mig. Pro-
grammet hjälpte mig att utvecklas och öppnade 
dörrar för mig som säkrade min framtid. 

På naturvetenskapsprogrammet får du tillägna 
dig kunskap på ett engagerande sätt, både prak-
tiskt och teoretiskt, något som gör det roligare 
att lära. Nu studerar jag tredje året på läkarpro-
grammet vid universitetet i Oslo, och tack vare 
tiden på Älvstrandsgymnasiet är jag på väg mot 
mina drömmars mål.

Fredrik Finstad 
Läkarstudent

DU
KAN BLI
VAD DU VILL

Adina Augustsson, Johanna Hultgren och 
Linnea Nilsson tog chansen att utöva 
innebandy på dagtid. 

 - Våra högklassiga ledare har inspirerat 
oss och gett oss grunden till att vi är där 
vi är idag. Innebandygymnasiet i Hagfors 
gav oss möjligheten att kombinera idrotten 
med studier. 

Genom ett bra föreningsliv vid sidan av 
gymnasiet fanns alla förutsättningar att 
lyckas. Vi ångrar inte en sekund att vi valde 
att gå våra tre gymnasieår i Hagfors!

Idag spelar alla tre tjejerna i A-landslaget.

VI SPELAR I 
LANDSLAGET

Hos oss kan du välja vilket gymnasiepro-
gram 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 koreo-
grafiskt 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 processer, både 
som dansare och musiker. 

Du deltar i eller leder och utvecklar konst-
närliga projekt samt olika former av sceni-
ska presentationer.

DU KAN VÄLJA ATT STUDERA  
Dansgestaltning 1   
Dansgestaltning 2  
sammanlagt 200 poäng

eller

Ensemble 1  
Ensemble  2  
sammanlagt 200 poäng
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ELEVKÅRENINTRODUKTIONS-
PROGRAM

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 godkänt i under 
årskurs 9 och som du behöver för att bli 
behörig. 

Du ska också läsa ämnen som ingår i det 
högskoleförberedande program du tänker 
söka till.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV 
För dig som behöver en individuellt 
utformad studieplan som passar dina 
förutsättningar och ditt syfte med studi-
erna, 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 grundsär-
skolan, som kan fullfölja utbildningen. 
Den här inriktningen är individuellt ut-
formad med mål att bli anställningsbar 
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. Prak-
tik 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. Vid 
behov samarbetar vi med olika boenden 
inom LSS, SoL och LVU.

VERKSTADEN 
Verkstaden är en del av introduktionspro-
grammet. 

På verkstaden får du utföra grundläggan-
de arbetsuppgifter inom några yrkesom-
råden, 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 arbetsplatsförlagt 
lärande (APL).  

Yrkesområdena är: 
• Fordonsservice 
• Svets- och Verkstadsteknik 
• Byggnadssnickare 
• VVS
• Fastighetsskötsel

LITE ROLIGARE. LITE BÄTTRE.
LITE GRYMMARE.

Elevkåren jobbar för att få dig att trivas så 
bra som möjligt i vår fina gymnasieskola. 
Bland annat anordnar vi tävlingar och lekar 
som utförs under raster och lektioner, men 
också sådana tävlingar som håller på i flera 
veckor. 
Det är vi som fixar ihop festkommittén för 
årskurs 3 varje år, och vi håller vår hand 
över studenten, beställer studentmössor, 
hanterar balen och så vidare.

Vi deltar regelbundet i möten med skolled-
ningen, för att föra alla elevers talan vidare. 

Det är vi som gör skolan lite roligare, lite 
bättre, lite grymmare. 

Bli medlem för att ta vara på allt det posi-
tiva vi har att erbjuda - det är gratis! 

Följ oss gärna på Facebook!

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, och får på så sätt en unik erfarenhet och kunskap om företagan-
de. 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 från 
näringslivet och medarbetare från Ung Företagsamhet.

UF - EGET FÖRETAGANDE
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BEHÖRIGHET TILL
GYMNASIET

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 högskoleförbere-
dande 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 
teknikprogrammet ska ämnena biologi, 
kemi och fysik ingå i de 9 andra ämnena 
som måste vara godkända.

TIDSPLAN
10 januari till 10 februari
Webben öppen för ansökan

10 februari
Webben stängs klockan 1600

24 april till 12 maj
Omvalsperiod. Kontakta SYV som hjälper
dig med ditt eventuella omval

Vecka 26
Slutliga antagningsbesked skickas ut

STUDIERESOR OCH 
INTERNATIONALISERING

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, natur-
vetenskapsprogrammet åker till Kolmården 
och fordonsprogrammets elever tar sig en 
närmare titt på rallybilar under Rally Swe-
den.

Några av de resor som planeras under 
detta läsår är: Kursen spanska 3 som åker 
på språkresa till Spanien, teknikprogram-
met planerar en resa till Finland, naturpro-
grammet kommer att åka till Västkusten 
samt elever ur kursen engelska 7 som har 
planer på att åka till London.  

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 arbets-
marknaden. Företagen får den kom-
petens de önskar

Teknikcollege Hagfors 
är en samverkan mellan teknikföretag i 
Hagfors och Munkfors och Älvstrands-
gymnasiet. 

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

Här på Älvstrandsgymnasiet ingår  
industritekniska programmet (TOP) och 
teknikprogrammet. Naturvetenskapspro-
grammet är under certifiering.

Teknikcollege innebär en viktig del i 
det lokala näringslivets framtida kom-
petensförsörjning och konkurrenskraft. 
Företagen inom teknikcollege arbetar för 
att öka rekryteringen till de tekniska ut-
bildningarna, och genom samverkan med 
arbetslivet anpassas utbildningen mer  
efter företagens krav och gör 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 omsorgs-
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-
livets krav.

4 BRA SAKER MED EN 
BRANSCHNÄRA UTBILDNING



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


