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Måndag 30 november
är du välkommen till oss på Öppet Hus

För att kunna följa rekommendationerna 
utifrån Covid-19 behöver vi veta hur 
många som vill besöka oss. Scanna QR-
koden för att komma till anmälningen.  
 
OBS! 
Du måste anmäla dig  
senast 25 november!

Till dig som börjar gymnasiet 2021: vi presenterar

I  HAGFORS!
Drömmer du om
att bli maskintekniker eller statsminister? Är du en blivande mäklare eller bygg-
nadsingenjör? Kommer du att jobba utomlands, tänker du stanna kvar i din hemort 
eller planerar du att starta eget företag? Oavsett vilket hjälper vi dig i rätt riktning, 
och vi kommer att 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, vilket du kan läsa mer om 
på hagfors.se/gymnasium. Vi har ett mycket 
bra samarbete med det lokala näringslivet och 
hos oss är det många elever som väljer att 
läsa vidare efter studenten.

Hagfors är orten där gym-
nasiet placerats i centrum
I skolbyggnaden finns bland annat aktivitetshallar, 
bibliotek, cafeteria och bowlinghall. Vårt badhus 
är under renovering och beräknas öppna tillbaka 
när skolan startar hösten 2021. Inom bekvämt 
promenadavstånd hittar du till exempel boende, 
ishall, skidstadion och olika butiker.

Vill du satsa på en 
idrottskarriär?
Vår NIU-certifierade innebandyutbildning är 
känd i hela Sverige som ett drivhus för de 
allra bästa. Under tiden som du får en hög-
klassig utbildning i något av våra program 
kan du specialisera dig inom olika idrotter 
via en lokal idrottsutbildning (LIU), såsom 
ishockey, bowling, e-sport eller ridning.

Om du inte är behörig 
till ett nationellt 
program
är du såklart välkommen att gå hos oss på 
något av våra introduktionsprogram.



VARFÖR SKA DU VÄLJA
INNEBANDY I HAGFORS?

Skolan!
• Helt nybyggd och fräsch skola, där du ges 

möjlighet att kombinera din satsning på din 
innebandy med bra gymnasiestudier! Skolan 
har under de senaste åren fått många priser 
och utmärkelser för såväl teoretiska som yr-
kesprogram! En hög andel av skolans elever 
fortsätter vidare till universitet och högskola. 

• Hela nio nationella gymnasieprogram går att 
kombinera med innebandyn, vilket ger dig 
chansen att träna på schemalagd skoltid. 

• Älvstrandsgymnasiet innebandyinriktning 
är NIU-ceritifierad, vilket innebär att både 
Svenska Innebandyförbundet och Skolverket 
har godkänt innebandyutbildningen som 
eleverna ges på skolan. 
 

Unikt samarbete mellan 
skolan och föreningarna!
• Samma tränare följer eleverna både på  

lektionerna och i klubblaget på kvällstid, 
vilket ger ett unikt helhetsperspektiv! 

• Väljer du att flytta till Hagfors för att gå NIU 
Innebandy, är du garanterad plats i någon av 
våra samarbetsföreningar Hagfors IF (dam) 
eller Hagfors IBS (herr).

Högutbildade 
heltidstränare!
• Våra tre instruktörer Thomas Eriksson, 

Niclas Andersson och Joakim Jönsson 
jobbar heltid  med fokus på dig som 
individ!

• En instruktör är också fystränare och 
jobbar med din fysiska utveckling både 
dag och kvällstid.

• Alla tre är välutbildade och har stor 
erfarenhet av arbete på idrottsgymna-
sier samt som tränare i både dam- och 
herrlag.

Innebandymiljön!
• I Hagfors är innebandyn sporten #1! 

Intresset och engagemanget från både 
spelare, ledare, föreningsmänniskor 
och publik är enormt!

• En helt nybyggd hall och två planer 
under samma tak ger oss perfekta 
förutsättningar för att bedriva vår 
innebandyträning. Här finns också gym, 
bowlinghall, cafeteria med mera.

Boendet!
• Bara 200 meter från skolan finns vårt 

boende. Här bor alla våra inflyttade 
elever, vilket skapar trygghet, gemen-
skap och genuin stämning.

Sveriges bästa innebandyutbildning! 
Flera av våra före detta elever har efter gymnasietiden tagit klivet upp till spel i SSL. 

Hela 15 (!) av våra elever har tagits ut till det svenska A- eller U19-landslaget och 
flera av dem har representerat Sverige och till och med tagit VM-guld!



Ta ledigt från skolan och besök oss! 

Vi samlas 9.00 i Uddeholm Arena i anslutning till gymnasieskolan. Vi håller på till cirka 15.30.
 
Ta med kläder, vattenflaska och utrustning för två träningspass. Du är med oss på både teknik- 
och spelträning och får en guidad tur på skolan med information om programutbud och  
boende. Här får du träffa både våra instruktörer och nuvarande innebandyelever.

Vi bjuder på lunch och frukt. Anmäl dig via QR-koden här nedanför.

Om du har förhinder denna dag, ta kontakt med oss så ordnar vi självklart ett annat besökstillfälle!

PROVA-PÅ-DAG MED INNEBANDY 
TORSDAG 12 NOVEMBER 



SAMHÄLLSVETENSKAPS-
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 
samhällsvetenskapliga ämnen. 

Du som väljer Samhällsvetenskapsprogrammet får en bred grund för att studera vidare på univer-
sitet och högskola.

Du kan välja inriktningen Beteendevetenskap, 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 marknadsföringsarbete och publicerar filmer 
på den egna Youtubekanalen Älvstrandsgymnasiet medieverkstan med jämna mellanrum.

Du kan välja att läsa vidare till bland annat journalist, polis, lärare, socionom, psykolog eller 
sjuksköterska.



EKONOMIPROGRAMMET

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 specialkun-
skaper som underlättar framtida studier till bland annat polis, jurist, civilekonom/ekonom, 
fastighetsmäklare och marknadsförare. 



NATURVETENSKAPS-
PROGRAMMET
Programmet ger dig den bredaste 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.



TEKNIKPROGRAMMET

Om du tycker om tekniska lösningar, har ett logiskt tänkande, är problemlösare 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 robotisering, högteknologi och 
hur produktionen 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. Utbildningen sker i samarbete med lokala företag. Som teknikelev får du arbeta i 
välutrustade lokaler.

Efter utbildningen kommer du att ha tillgång till många attraktiva universitetsutbildningar där 
arbetsgivarna står i kö för att anställa just dig. Som tekniker väntar en lysande arbetsmarknad.



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 bran-
schen 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-yrken. 

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 lärlingstiden har du full behörighet som 
elektriker. 

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



INDUSTRITEKNISKA 
PROGRAMMET

Vill du jobba inom verkstadsindustrin ska du 
välja Industritekniska programmet. 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 blandning mel-
lan teori och praktik. De praktiska delarna utförs 
i skolans verkstadslokaler. Under årskurs 2 och 3 
har du sammanhängande APL (Arbetsplatsförlagt 
Lärande). Du har också möjligheter bli certifierad 
inom CNC, eller få hela utbildningen validerad. 

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

Arbetsmarknaden är mycket god inom in-
dustrin och du som väljer Industritekniska 
programmet har stora möjligheter att få jobb 
direkt efter studenten. 

Inriktningen Produktion och maskinteknik ger 
dig en yrkesexamen efter avslutade gym-
nasiestudier. 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.



Brinner du för att spela ishockey? 

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

Våra heltidsanställda instruktörer Mikael Johansson och Sergei 
Fokin jobbar med dig som elev både dagtid, kvällstid och på hel-
ger. 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 
boende 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!

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 
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. 

E-SPORT

Information och anmälan: Scanna QR-koden

ÖPPEN TRY-OUT
 11/12-20 OCH 15/1-21

Vill du prova på att spela ishockey tillsammans med oss?

ISHOCKEY LIU



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

Lokal Idrottsutbildning (LIU) vänder sig till dig som är intresserad av sport och tillhör en förening 
med tränare. Alla idrotter går att kombinera med vår egen lokala idrottsutbildning.

Du bör vara tävlingsaktiv eftersom delar av kurserna inriktar sig på tävlingsförberedelser. LIU ger 
dig möjlighet att kombinera ditt skolarbete med ditt idrottande. Just nu har vi elever som är 
aktiva inom bandy, bowling, fotboll, orientering, simning, e-sport, och ridning. Om du är aktiv 
inom en helt annan sport så kan du också söka.

Du har ett 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 våra idrotter jobbar tillsammans med dig och din föreningsledare för att du 
ska kunna utvecklas inom just din idrott. Det unika hos oss 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 utbyta erfarenheter med andra idrottare är en tillgång i din egen utveckling.



BYGG- & ANLÄGGNINGS-
PROGRAMMET

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

Bygg- och anläggningsprogrammet  är certifierat av BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, som 
en branschrekommenderad skola.

De flesta som gått på Bygg- och anläggningsprogrammet  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 Bygg- och anläggningsprogrammet  behörigheter att söka till 
yrkeshögskolan. Du kan komplettera din gymnasieutbildning för att få grundläggande behörighet till 
högskole- och universitetsstudier.

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



BARN & FRITIDSPROGRAMMET

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 yrkeshög-
skola.

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



FORDONS- OCH 
TRANSPORTPROGRAMMET 

HENRI FICK JOBB DIREKT 
EFTER STUDENTEN!

Henri-Alexander Milan hade redan fått 
fast jobb hos PeBe Bilteknik i Ekshärad 
när han tog studenten. 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 intresserad, villig att lära och 
vara noggrann. Fordonsprogrammet på 
Älvstrandsgymnasiet ger dig en jättebra 
grund!

Henri-Alexanders 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 fordonsprogrammet 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!

Vill du utbilda dig till ett yrke där det finns 
stor chans till jobb direkt efter gymnasiet? Då 
ska du välja Fordons- och transportprogram-
met!

Du är utbildad bilmekaniker när du tar studen-
ten, och du har fått en kvalificerad yrkes-
utbildning i en framtidsbransch. När du tagit 
studenten med godkända betyg kan du certi-
fiera 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.

Under utbildningen får du bidrag till körkort.

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.



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

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.



KONTAKTUPPGIFTER

facebook.com/alvstrandsgymnasiet

Följ oss på

ÄLVSTRANDSGYMNASIET
HAGFORS

Rektor 
Carina Ek-Stenmark
0563-188 63 
carina.ek-stenmark@edu.hagfors.se

Rektor 
Pär Martin Hammar
0563-188 65
par.hammar@edu.hagfors.se

Kurator 
Jeanette Danielsson
0563-189 10 
jeanette.danielsson@edu.hagfors.se       

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

Studie- och yrkesvägledare 
Karin Pihlström/Anneli Åhslund
0563-188 70
karin.pihlstrom@edu.hagfors.se 
anneli.ahslund@edu.hagfors.se

Skolstrateg
Anneli Åhslund
0563-188 64
anneli.ahslund@edu.hagfors.se

Gymnasiehandläggare
Sonja Brokvist
0563-188 60
sonja.brokvist@edu.hagfors.se

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

Samordnare IM-programmet 
Staffan Ericsson
staffan.ericsson@edu.hagfors.se

Samordnare IMAS 
Helen Gadevall
helen.gadevall@edu.hagfors.se

Innebandyinstruktör 
Thomas Eriksson 
073-545 13 23
thomas.eriksson@edu.hagfors.se

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

Fystränare och boendeansvarig
Joakim Jönsson
076-822 86 19
joakim.jonsson@edu.hagfors.se

Ishockeyinstruktör
Sergei Fokin
073-682 32 06
sergei.fokin@edu.hagfors.se

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

E-sportinstruktör 
Johannes Haglund 
johannes.haglund@edu.hagfors.se

E-sportinstruktör 
Thomas Gadevall
thomas.gadevall@edu.hagfors.se

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

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

Ekonomiprogrammet
Elisabeth Dahlén
elisabeth.dahlen@edu.hagfors.se

El- och energiprogrammet
Anders Thörne
anders.thorne@edu.hagfors.se

Fordons- och transportprogrammet
Anel Duro
anel.duro@edu.hagfors.se

Industritekniska programmet 
Tony Ström
tony.strom@edu.hagfors.se

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

Samhällsvetenskapsprogrammet
Carl-Henrik Johansson
carl-henrik.johansson@edu.hagfors.se

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

Vård- och omsorgsprogrammet
Tabita Leverström
tabita.leverstrom@edu.hagfors.se

Älvstrandsgymnasiet
Älvstrandsvägen 2
683 80 Hagfors
hagfors.se/gymnasiet


