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VÄLKOMMEN  
TILL MAGASIN TINGSHOLM

D
en svenska gymnasieskolan har genomgått snabba och 
omfattande förändringar under de senaste 20-25 
åren. Detta innebär med största sannolikhet att 
ungdomar som ska söka till eller går i gymna-

siet blir mer beroende av att få korrekt och tillräcklig 
information av skolorna. För mamma och pappa och 
andra närstående gick i en gymnasieskola som var helt 
annorlunda. Från Tingsholms sida vill vi att du som ska 
söka till gymnasiet ska veta så mycket som möjligt om vår 
skola: Vilka program, inriktningar och profiler erbjuder vi? 
Hur ser vårt utbud av individuella-val-kurser ut? Hur kan man 
få ihop alla meritpoäng? Vilken sorts stöd finns tillgängligt om skolan 
blir för kämpig?  
 All denna information ska vi göra tillgänglig så att du kan göra ett så 
väl underbyggt gymnasieval som möjligt. Vi gör det genom öppet hus, 
besöksdagar och vår hemsida – men också med hjälp av den här tidskrif-
ten. Den har vi inte fyllt med hårda fakta om skolan utan låter istället 
skolvardagen titta fram på olika sätt.   
Trevlig läsning.

Matthias Nordgren
REKTOR

MEJLADRESS: so-tingsholm@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS: Tingsholmsgymnasiet, Tre Rosors väg, Ulricehamn
LEVERANSADRESS: Tingsholmsgymnasiet, 523 86 Ulricehamn
HEMSIDA: www.ulricehamn.se/tingsholm

TEXT, BILD OCH LAYOUT: Mats Bogren (där inget annat anges)

FRAMSIDAN: Emmy Thai, TE20, Dansprofilen
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DANSPROFIL

P
å scenen i aulan strömmar musiken ur 
högtalarna och dansläraren Maria Skog-
lund instruerar eleverna hur de ska agera. 
En spegelvägg löper längsmed ena långsi-
dan och är en viktig del för att danselever-
na ska kunna se hur de rör sig. På gång 

är också stänger till dansen som just nu tillverkas 
av elever som läser svets på industriprogrammet (läs 
mer på sidorna 26-27). Det är många som sett fram 
emot skolans satsning på dans. Inte bara elever utan 
också dansläraren själv, som vigt livet åt dans.
 - Jag har dansat hela livet! Mycket jazzdans, men 
också balett. Dessutom är jag också utbildad musi-
kalartist. Sedan har jag jobbat länge som showartist 
och sångerska och gör så fortfarande, säger Maria.

”ÄNTLIGEN”, SÅ KÄNDE Maria när hon fick reda på 
att dansprofilen skulle starta. Hon berättar att flyt-
ten till Ulricehamn för tre år sedan också innebar 
att jobba för kulturen i kommunen, där arbetet på 
musikskolan också är en del av hennes vardag. Att 
elever får möjlighet att dansa på skoltid ser hon som 
en stor förmån.
 - Vilken lyx för dom som kan gå dans, oavsett om 
man är väldigt intresserad av dans eller bara behöver 
uttrycka sig på ett annat sätt för att orka med resten 
av skolan. Sedan kan man ha olika ingångar till dan-
sen. Att få gå ut gymnasiet och ha jättemycket dans 
med sig är positivt, menar Maria och fortsätter:
 - Det är verkligen en förmån att få ha dans på 
schemat. Att dom som dansat tidigare och sedan 
gått profilen kan söka in till skolor och ha med sig 
mycket av tekniken och grunderna. Att formellt 
också få ett betyg i dans. Man kanske också upp-
täcker att just den här dansstilen vill jag fortsätta 
med. Vi testar på många stilar för att upptäcka vad 
man gillar.

ATT FÅ RÖRA på sig och ha dansen som ett andnings-
hål bland all annan undervisning är alltså en viktig 
del, men vad är det som gör dans så roligt? 
 - Det är ett sätt att utrycka sig blandat med dans-
teknik, är jättekul. Det finns så otroligt stor vari-
ation av dansstilar så det finns verkligen något för 
alla. Det roliga är att variera sig och det försöker 
jag också presentera för eleverna att man kan ha sin 
egen stil, menar Maria.
 Den som är intresserad av dans men inte har utö-
vat det innan, hur ska man tänka då?
 - Man behöver egentligen inga förkunskaper. 
Man kommer väldigt långt på viljan att dansa. Jag 
anpassar det så att de som inte dansat förut ändå 
hänger med, men att de som dansat mycket innan 
också får en utmaning.

På baksidan av magasinet hittar du mer information 
om vilka profiler som finns.

Nytt för läsåret är satsningen på en  
dansprofil, något som varit efterlängtat 
av många. Inte minst av dansläraren själv, 
Maria Skoglund.

TINGSHOLMSGYMN ASIET SATSAR PÅ 



I Ulricehamn är längdskidåkningen en framstående 
idrott där bland annat världscupstävlingar och va-
saloppscenter sätter kommunen på skidkartan. En 
viktig del är NIU Längdskidor (nationell idrotts-

utbildning) eller det som i dagligt tal benämns som 
skidgymnasiet. Verksamheten har en lång tradition 
på tingsholm och populariteten avspeglas i ett stort 
söktryck och fullt antal elever.

I DET SOM kallas skidpaviljongen finns skidgymna-
siets nya rullskidband, som är en viktig del 
i verksamheten. Inte bara som tränings-
redskap utan också som testanlägg-
ning. När det här skrivs pågår en 
testvecka där skideleverna genom-
för så kallade tröskeltester. På ban-
det värmer Adam Dahlgren upp 
inför ett hårt testpass, där träna-
ren Marcus Wadell håller koll på 
resultaten.
 - Vi kör fyra minuters intervaller 
som blir jobbigare och jobbigare. Där 
emellan kommer Marcus ta ett blodprov för 
att mäta laktathalten i blodet. Då kan man se var 
mjölksyretröskeln ligger. Sedan övergår det till ett 
maxtest, så då är det bara att köra fullt så länge man 
orkar! Sedan får man en konkret siffra på hur bra 
man är helt enkelt, berättar Adam mellan stavtagen 
under uppvärmningen. 
 Han menar att ett band är en viktig del i att få ett 
standardiserat testförfarande eftersom det alltid är 
samma förutsättningar.

TILL SKIDGYMNASIET SÖKER sig elever från hela södra 
Sverige. Adam bor i Ulricehamn och för honom var 
det självklart att söka sig till Tingsholmsgymnasiet.
 - Det är smidigt att ha nära hem. Sedan är det 
bra tränare här som också själva har eller har haft 
en elitsatsning. Jag visste att det är en väldigt bra 
utbildning här. Dessutom skiljer det inte mycket på 
utbildningen här och på andra skidgymnasier. 
 Tränaren Marcus Wadell berättar att man försö-
ker ligga i framkant när det gäller träningsmetoder 
och hur man mäter resultaten. Därför har man in-
lett ett samarbete med ett företag via Chalmers som 
analyserar testning för varje elev. Bland annat ett 

Skidutbildningen på 
Tingsholmsgymnasiet 
har en lång tradition i 
ryggen och har nu fler 
skidelever än någon-
sin. Dessutom har man 
precis satsat på ett nytt 
rullskidband och ett 
samarbete med en av 
världens bästa längd-
skidåkare. 

nytt sätt med en effektmätare som finns i skidsta-
varna. 

NYTT ÄR OCKSÅ ett samarbete med landslagsåkaren 
Hanna Falk. Med skidgymnasiets nya satsning får 
hon möjlighet att träna och göra tester på rullskid-
bandet på hemmaplan.
 - Det blev en bra tajming att det köptes in ett 
band hit när jag flyttade hem! Det var en av mina 
kriterier, att ha ett band att kunna träna på. Särskilt 

när jag har varit skadad ganska mycket så har 
det blivit en viktig del att kunna bedriva 

bra träning. Det blir standardiserat och 
bra när man kan checka av kroppen 
och få bra pass, menar Hanna. 
 Hon ska precis påbörja ett pass 
och hon hoppas att eleverna också 
ska bli inspirerade av att hon finns 
med. 

 - Jag försöker dela med mig av 
mina siffror och pass, men också hur 

jag tränar och exempelvis vilka inställ-
ningar jag använder på bandet.

 Att berätta om träningsupplägg och inspirera 
eleverna är andra viktiga bitar som Hanna kommer 
dela med sig av. Tillsammans med landslagskolle-
gan, klubbkompisen och före detta tingsholms- 
eleven Johanna Hagström kommer hon också ha ett 
träningstillfälle under tävlingsliknande former upp-
för villastans backar där också en del av skideleverna 
kommer vara med. Att komma närmare eliten men-
ar Hanna är en viktig del som skidgymnasieelev. 

UNDER EN PERIOD på 00-talet låg skidutbildningen 
nere på Tingsholmsgymnasiet och Hanna berättar 
att hon gick på en annan skola. Just själva skidut-
bildningen är något som närmast är självklart för 
den som vill elitsatsa och ger en bra grund för hur 
man ska träna och utvecklas som skidåkare.
 - Det var de åren man utvecklades som mest. Där 
jag lärde mig träning och det händer mycket under 
de åren. Det är en perfekt utbildning om man tar 
vara på den. Bara att få träna på skoltid och få den 
möjligheten att träna mer. Sedan är det en rolig tid 
med mycket kompisar, säger Hanna och startar upp 
rullskidbandet för att börja sitt träningspass. 

Träning på schemat
Adam Dahlgren
Hanna Falk (lilla bilden)

76



8 9

D
e berättar att 
UF går ut på 
att både starta 
och driva ett 

företag, men även att 
avveckla det. Klas-
serna blir uppdelade 
i mindre grupper 
som får i uppgift att 
komma på en affär-
sidé och ta kontakt 
med företag som 
kan tillverka pro-
dukterna.
 - Vi lär oss alla 
moment som in-
går i att driva ett 
företag. Det är 
precis som verk-
ligheten egent-
ligen, säger Si-
mon.

ELEVERNA HAR 
PRECIS startat 

sina företag och kommer driva 
dem under hela läsåret. Johannas grupp har tagit 
fram en receptbok med alkoholfria drinkar, Gab-
riels har fokuserat på möbler och heminredning och 
Simon och hans grupp har idén om ett magnetiskt 
grytunderlägg.
 - Det som tar längst tid är nog att designa själva 
produkten för att kunna tillverka den, berättar Jo-
hanna.
 - Sedan att hitta kontaktpersoner, och alla papper 
som måste fixas för att kunna driva ett företag, till-
lägger Gabriel.

NÄR DET KOMMER till marknadsföring av de olika 
produkterna har de kommit lite olika långt och har 
många tankar och idéer. 
 - Vi har inte kommit igång med marknadsföring-
en riktigt än, men ett exempel skulle kunna vara 
att starta en instagramsida, facebooksida eller en 
webbshop, säger Johanna. 
 Simon och hans grupp har även gjort en mark-
nadsundersökning som de delade på sociala medier 
där de samlade in tankar om den kommande pro-
dukten.
 - Vi fick in runt 250 svar och det var många som 
var intresserade, så det ser ut som om det är den pro-
dukten vi ska köra på. Vi har haft många dåliga idé-
er också, innan vi kom fram till denna, berättar han.

UF VAR INGET avgörande för någon av de tre när det 
kom till att välja gymnasieprogram, men alla är gla-
da och nöjda med att kursen ingår i programmen.
 - Många ämnen här på ekonomiprogrammet är 
teoretiska, och med UF får man in lite praktiskt 
bland all teori. Man får även använda allt det man 
lärt sig de tidigare två åren, menar Simon.
 För de som funderar på att gå UF-kursen eller väl-
ja ett program där det ingår skulle de alla tre starkt 
rekommendera det.
 - Det är en bra erfarenhet, roligt och spännande. 
Vi lär oss hur man bygger upp en grej från ingen-
ting, till att sedan kunna sälja den och tjäna pengar 
på det, säger Johanna. 
 - Det är bra att ha på sitt CV och så utvecklas 
man som person också, man behöver ta mycket ini-
tiativ och ansvar, avslutar Gabriel.
 Nu ser de fram emot ett lärorikt och roligt läsår, 
där de får använda sina kunskaper i sina helt egna 
företag.

Ung företagsamhet: 
“EN BRA  

ERFARENHET”

 
Ung företagsamhet 

(UF), är något som många tingsholmselever  
engagerar sig varje år. Några av de som i år tagit sig an 

uppdraget är Simon Brovall från EK18 (Ekonomiprogram-
met) och Johanna Ringvall och Gabriel Espinoza från 

HA19 (Handels- och administrationsprogrammet).
Text: Maya Kjellén

UF-produkter från tidigare affärsideér. 
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 VAD KAN VARA BRA ATT TÄNKA  
 PÅ INFÖR GYMNASIEVALET?
Något som är vanligt förekommande är att man väljer efter 
vad andra tycker och tänker. Detta innefattar både vänner 
och familj. Gymnasievalet är ett första val inför sin karriär 
och därför är det viktigt att man väljer utefter vart man kan 
se sig själv i framtiden. Det är bra att man funderar över vad 
man är intresserad av respektive inte intresserad av.  

 VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ETT  
 YRKESFÖRBEREDANDE OCH  
 HÖGSKOLEFÖRBE PROGRAM?
Ett yrkesprogram är en gymnasieutbildning som leder till 
ett direkt yrke efter examen. På ett yrkesprogram har man 
minst 15 veckor praktik och inom programmet läser man 
kurser som är direkt kopplade till det yrket man blir utbildad 
till. Efter ett avslutat yrkesprogram kan man antingen börja 
arbeta direkt eller gå vidare mot en yrkesutbildning. 
Ett högskoleförberedande program är en förberedande 
utbildning för fortsatta studier på högskola eller universitet. 
Man läser fler teoretiska kurser och även mer engelska och 
svenska än på ett yrkesprogram. Efter en avslutad hög-
skoleförberedande utbildning får man ingen yrkestitel, men 
man har behörigheten att direkt gå vidare mot högskolestu-
dier inom det ämne man läst. 

 VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ EN  
 GYMNASIEEXAMEN?
För att ta examen från ett högskoleförberedande program 
krävs att man har läst 2500 poäng, där 2250 poäng har 
som lägst E i betyg samt ett godkänt gymnasiearbete. 
Svenska/svenska som andraspråk 1-3, engelska 5-6 samt 
matematik 1 ska rymmas inom dessa 2250 poäng. 

För att få examen från ett yrkesprogram finnas andra krav. 
Precis som på ett högskoleförberedande program läses 
2500 poäng, varav 2250 poäng måste vara lägst godkän-
da. Av dessa 2250 ska svenska/svenska som andraspråk 
1, engelska 5 samt matematik 1 ha lägst betyget E. Förut-
om detta behöver 400 poäng av de programgemensamma 
ämnena ha lägst betyget E, samt att gymnasiearbetet ska 
vara godkänt. 

Om dessa krav av olika anledningar inte skulle uppnås så 
utfärdas ett studiebevis istället för en gymnasieexamen. 
Med studiebeviset kan man antingen söka till komvux för att 
läsa till de kurser man saknar betyg i, eller söka arbete. 

 VAD GÖR EN SYV PÅ GYMNASIET?
Förutom att samtala och vägleda elever mot sin framtida 
karriär är man ute i klasser och informerar om studie- eller 
yrkesrelaterade händelser som t.ex. det individuella valet 
som alla elever får göra i åk 1. Det blir även en del arbete 
med individuella studieplaner och andra administrativa 
funktioner som rör studieplaner. Förutom detta sker hela 
tiden en samverkan mellan olika aktörer i samhället, så som 
till exempel arbetsförmedling, komvux, högskolor och uni-
versitet. Ibland åker man på studiebesök eller informations-
dagar, men för det mesta träffar man elever som behöver 
vägledning. Det är det som gör jobbet så roligt! 

 VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN  
 GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIET?
Många upplever att en stor skillnad mellan grundskolan 
och gymnasiet är att man läser andra ämnen. I grundskolan 
läser man samma ämnen genom alla år medan man på 
gymnasiet får läsa många nya ämnen. Vilka nya ämnen som 
man läser på gymnasiet beror till stor del på vilket program 
man går, eftersom man i valet av program också väljer ett 
ämne att fördjupa sig i. Till exempel läser man på ekono-
miprogrammet ämnen som förknippas med just ekonomi: 
privatjuridik, företagsekonomi och ledarskap. Eller som 
på el- och energiprogrammet där man läser: mekatronik, 

energiteknik och datorteknik. En annan skillnad är betygen. 
I grundskolan sätts de slutliga betygen i nian medan man på 
gymnasiet sätter betyg när en kurs i ett ämne avslutas, vilket 
sker terminsvis. I gymnasiet sätter man ett högre krav på 
elevens egna ansvar än i grundskolan. Det är till exempel 
viktigt att hålla deadlines för inlämningar. 

 VAD KRÄVS FÖR ATT KOMMA  
 IN PÅ GYMNASIET?
För att komma in på ett nationellt gymnasieprogram krävs 
lägst ett E i svenska/svenska som andraspråk, matematik 
och engelska. Dessutom ska du för att komma in på ett 
högskoleförberedande program ha godkänt i minst nio 
ämnen till. För humanistiskt-, samhälls- och ekonomiskt 
program krävs lägst E i geografi, historia, religion och sam-
hällskunskap + fem ämnen. För tekniskt och naturveten-
skapligt program krävs lägst E i biologi, fysik, kemi + sex 
ämnen. För estetiska programmet krävs lägst E i nio valfria 
ämnen utöver svenska/svenska som andraspråk, matematik 
och engelska. 
 Är man intresserad av att söka ett yrkesprogram ser 
behörighetskravet något annorlunda ut. Förutom det 
grundläggande kravet att ha lägst E i svenska/svenska som 
andraspråk, matematik och engelska, ska man utöver det 
ha lägst E i fem valfria ämnen utöver dessa. 

FAQ
JOLINE FREDRIKSSON  

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE PÅ TINGSHOLMSGYMNASIET:



STUDENTDAGEN

Studentdagen börjar med en 
samling i sporthallen med tal, stipendieutdelning, 
sång och musik. Därefter går klasserna ner och 

förbereder sig för utspringet från skolan. Varje klass 
utspring är unikt och det bjuds på dansnummer till 

musik och konfetti! Efter utspringet blir studenterna 
grattade av familj och vänner för att därefter hoppa 

på klassens flak som kör runt i stan.

Stryk klänningen, putsa  skorna 
och på med det vackraste leendet 

du kan finna! 
Sedan gäller det att fräscha upp 

dansstegen – det nalkas en vacker 
vals på hotellet. Där blir det också 

en underbar trerätters och en 
oförglömlig kväll tillsammans med 

de andra studenterna!

BALEN

13

Tingsholmsgymnasiet har en lång tradition av att det sista 
veckan anordnas ett antal aktiviteter för de som ska ta 
studenten. Det är studentkamp, avslutningslunch, bal och 
studentavslutning i Sporthallen.
 

veckanStudent- 
Studentkampen 

innebär en fartfylld 
dag som börjar med 
kundvagnsrace följt 

av poängjakt och 
dragkamp. Klasserna 

ställs mot varandra för 
att vinna den ärofyllda 

studentbucklan!
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P
å Tingsholmsgymnasiet finns fyra olika alter-
nativ för den som inte blivit behörig till ett 
nationellt program. Gemensamt för alla fyra 
introduktionsprogrammen är att man utgår 

från elevens studiemotivation och förkunskaper 
från tidigare studier.

PROGRAMINRIKTAT VAL 
Det här alternativet syftar till att skaffa sig behörig-
het till ett visst nationellt program. Det nationella 
program som utbildningen är riktad mot kan vara 
både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedan-
de program.
Undervisningen bedrivs ofta i mindre grupper 
än i grundskolan och lärarna har lättare att se till 
särskilda behov. 

YRKESINTRODUKTION
Här får man möjligheten att få mer kunskap om ett 
eller flera yrken eller gymnasieprogram. Yrkesin-
troduktion kan ge behörighet till ett yrkesprogram 
på gymnasieskolan eller hjälpa till att få ett arbete 
eller en praktikplats. Undervisningen sker i skolan 
men vanligtvis också genom praktik ute på en 
eller flera arbetsplatser eller genom att läsa kurser 
tillsammans med eleverna på gymnasieskolan. Det 
finns också möjlighet att läsa ämnen där det behövs 
lägst betyget E för att bli behörig till att söka ett 
yrkesprogram. 

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Är för den som har särskilda behov och kanske be-
höver extra mycket hjälp för att kunna nå gymna-
sieskolan. Här erbjuds en utbildning anpassad efter 
vad som passar individen. Det kan vara studier, 
praktik på en arbetsplats eller där behov finns. 
Målet är att gå vidare till yrkesintroduktion, hitta 
en annan utbildning eller komma ut på arbets-
marknaden.

SPRÅKINTRODUKTION
Ett alternativ för dig som har ett annat modersmål 
än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige. 
Utbildningen beräknas pågå 2-4 år, med fokus på 
svenska språket. Det finns  flera  språkintroduk-
tionsgrupper på Tingsholmsgymnasiet och place-
ring sker i en grupp utifrån tidigare skolbakgrund. 
Eleverna läser ämnen, med möjlighet att uppnå 
betyg, för att kunna påbörja ett nationellt program 
eller något annat introduktionsprogram.

Här kan 
man bli 
behörig!

Introduktionsprogrammen 
är till för den som inte är 

behörig till ett nationellt 
program. Här kan man bli 

behörig eller gå vidare direkt till 
yrkeslivet.

IM INTRODUKTIONS-
PROGRAMMET

www.ulricehamn.se/tingsholm/im

F R U K O S T 
från 15 kr

Tre alternativ finns.
Testa vår egen Smoothie - 12 kr!

Öppettider:

Mån - Tors  08.00-15.00
Fre  08.00-14.30

T I N
 G S H O L M S

BAGUETTER   
SMÖRGÅSAR  

SMOOTHIE   
YOGHURT 

JUICE   
m.m.

TEKET
MEDIA

Vi finns till för att stödja dig 

som elev till att nå dina mål 

i livet! Förutom böcker och 

filmer har vi tillgång till  

databaser och mer än 7000 

dagstidningar från hela  

världen.

Välkommen!
Peter och Carin
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BA BYGG- OCH ANLÄGGNINGS-
PROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/svenska som  
andraspråk 1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMEN
Bygg- och anläggning 1, 200 p
Bygg- och anläggning 2, 200 p

INRIKTNINGSKURSER
Husbyggnad 1, 100 p
Husbyggnad 2, 200 p
Husbyggnad 3 – ombyggnad, 200 p
Husbyggnadsprocessen, 200 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGSKURSER 
Trä 1, 2, 3, 300 p
Betong 1, 100 p
Specialyrken 1, 100 p

www.ulricehamn.se/tingsholm/ba

Birk Bredin

På Maskinvägen på Hesters 
industriområde finns 
Bygg- och anläggningspro-

grammets stora och fräscha lo-
kaler. Innanför den stora porten 
öppnar sig en stor yta där det är 
högt i tak och med ett klassrum 
intill. Dessutom ett eget lunch-
rum. Ute i bygglokalen står två 
hus som den här dagen eleven 
Birk Bredin snickrar på. Den lite 
mindre byggnaden är en lekstuga 
som byggts på uppdrag av företa-
get L.Brador för att sedan säljas 
på P3:s Musikhjälpen. Stugan är 
snart klar och ska levereras till en 
köpare på Öland. Att få bygga 
verkliga projekt är viktigt menar 
Birk.
 - Att bara prova på saker som 
sedan rivs eller vara med på reno-
veringar är inte lika kul. 

HAN BERÄTTAR ATT de tidiga-
re byggt en ny lektionssal till 
Fordons- och transportprogram-
met. Dessutom står det en större 
byggnad i bygglokalen där Birk 
är uppe på taket och jobbar. 
Det är en så kallad Skreastuga 
som beställts av en privatper-
son för leverans till Falkenberg. 

På Bygg- och anläggningsprogrammet är eleverna lärlingar 
och får därför en bra kontakt med byggföretagen. Möt Birk 
Bredin som går i årskurs 3.

Säkerhetstänket är viktigt och 
höga byggställningar finns runt 
stugan.

VALET TILL GYMNASIET kan vara 
svårt, men för Birk var det valet 
enkelt. 
  -Jag har hållit på och snickra 
sedan jag var liten, så det var ett 
enkelt val att gå bygg, menar 
han.
 Han berättar också att snickar-
tankarna har följt honom på ett 
speciellt sätt och skapat förut-
sättningar att även få snickra 
hemma.
 - Min morbror har hela 
uppväxten köpt verktyg som 
födelsedagspresenter och har sagt 
att han kommer ge alla verktyg 
man kan behöva genom livet!
 Ett projekt som pågår där-
hemma är att lägga trall (golvet 
på en altan), berättar Birk.

MYCKET AV utbildningen hittills 
har varit roligt menar han. Plus 
att det är nya och fräscha lokaler.  
 - Det är ju kul att gå bygg, 
det blir mer praktiskt än att bara 
sitta i skolbänken. säger Birk och 
fortsätter. 

Ett givet val
 - Att få komma ut på nybyg-
gen är också väldigt roligt, att få 
vara med och bygga ett helt hus 
nytt. 
 Som elev på programmet är 
man lärling, vilket innebär att 
minst halva studietiden görs 
ute på ett byggföretag. Att lära 
sig ute i verkligheten är viktigt 
samtidigt som det också är ett 
tillfälle att knyta kontakter inför 
framtiden.
 - Man lär sig väldigt mycket 
ute på ett bygge. På skolan får 
man lära sig grunderna och det 
viktigaste. Ute på företagen krä-
ver de att man gör allt perfekt, 
det gäller att vara mer noggrann. 
Sedan får man också nästan 
dubbla CSN, säger Birk och ler. 
 
OM MAN GÅR i åk 9 och är lite 
nyfiken på att söka till program-
met har Birk avslutningsvis några 
tankar. 
 - Om man tycker det är kul 
att bygga och om man tyckte 
att slöjden vara rolig, ska man 
absolut välja bygg.
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EE El- OCH ENERGI-
PROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5, 100 p,  
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p,  
Svenska 1, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1,  50 p
Samhällskunskap 1a1,  50 p
Svenska som andraspråk 1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 
Datorteknik 1a, 100 p 
Elektromekanik, 100 p 
Energiteknik 1, 100 p 
Mekatronik 1, 100 p 

INRIKTNING AUTOMATION 
Praktisk ellära, 100 p
Mät- och styrteknik, 100 p
Mät- och reglerteknik, 100 p
Programmerbara styrsystem, 100 p 
 
INRIKTNING ELTEKNIK  
Elkraftteknik, 100 p
Praktisk ellära, 100 p 
Elinstallationer, 200 p 
Kommunikationsnät 1, 100 p 
 
PROGRAMFÖRDJUPNINGSKURSER 
Elmotorstyrning, 100 p
Belysningssystem, 100 p 
Larm-, övervaknings- och  
säkerhetssystem, 100 p 
Servicekunskap, 100 p

www.ulricehamn.se/tingsholm/ee

Linus Bertilsson  
Sanna Emilsson (lilla bilden)

I  ett av programmets lokaler 
finns olika bås i plywood där 
eleverna får lära sig att instal-

lera och koppla. Vid ett sådant 
står Sanna Emilsson  och Linus 
Bertilsson som nu har börjat 
i årskurs 2. Något de båda ser 
fram emot under läsåret är det 
som kallas APL (arbetplatsförlagt 
lärande) eller praktik i dagligt tal.
 - Eftersom det är olika perio-
der får man testa på olika företag 
och det är bra, säger Sanna. Man 
kan både få prova installation 
och automation.
 Hon berättar också att prak-
tikplatsen redan är ordnad och 
att hon ska vara på Bogesunds 
El.  

ATT VÄLJA PROGRAM är inte alltid 
lätt, men Linus hade det klart för 
sig tidigt.
 - Jag vill ha ett hantverksyrke 
i framtiden och det var el som 
intresserade mig mest. Jag hade 
bestämt mig tidigt att det var 
el jag ville gå, oavsett vad mina 
kompisar skulle välja.
 Linus menar att det nog är 
den traditionella elektrikern han 
tänker sig, men kanske också att 
starta en egen firma i framtiden. 
 - Drömmen är en egen verk-

El- och energiprogrammet är ett yrkesförberedande 
program med möjligheter till en rad spännande yrken. 
Eller att studera vidare för den som vill.

samhet, men då är 
en högskole- 
examen som 
elingenjör 
nödvändig, 
säger han.
 För att 
även ha 
möjlig-
heten att 
studera på 
högskola i 
framtiden har 
både Linus och 
Sanna valt att läsa till 
kurser som ger dem behörighe-
ten.

EFTER ATT NU ha läst ett år är de 
nöjda med sina val av program 
på gymnasiet. 
 - Över förväntan. Mycket 
praktiska moment och man får 
jobba med händerna. Det är det 
man vill och som krävs för att 
det ska bli en rolig utbildning, 
menar Linus.
 - Jag tänkte att det skulle vara 
svårare. Det är svårt, men bara 
man tänker logiskt så löser det 
sig, säger Sanna.
 

 

En spännande  utbildning
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 och 6, 200 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b och 2b, 200 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b och 2, 200 p
Svenska/svenska som andraspråk 
1–3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Företagsekonomi 1, 100 p
Privatjuridik, 100 p
Moderna språk, 100 p
Psykologi 1, 50 p

INRIKTNING EKONOMI 
Entreprenörskap och företagande, 
100 p
Företagsekonomi 2, 100 p
Matematik 3b, 100 p
Ledarskap och organisation 100 p
Företagsekonomi – specialisering, 
100 p
Marknadsföring, 100 p

INRIKTNING JURIDIK 
Filosofi 1, 50 p
Affärsjuridik, 100 p
Rätten och samhället, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Entreprenörskap och företagande, 
100 p
Företagsekonomi 2, 100 p
Ledarskap och organisation, 100 p

www.ulricehamn.se/tingsholm/ek              
 

EK EKONOMI-
PROGRAMMET

Evelina Gustavsson
Max Gustafsson

Det är en solig förmiddag 
då sistaårseleverna på 
ekonomiprogrammet, 

Evelina Gustavsson och Max 
Gustafsson möter upp på en 
av skolans innergårdar. För 
Evelinas del var inte ekonomi-
programmet ett självklart val 
till en början.  
 - Jag var väldigt osäker på 
vad jag ville. Ekonomipro-
grammet var inte ens mitt 
förstahandsval, berättar hon. 
 Anledningen till att hon till 
slut hamnade på ekonomipro-
grammet på Tingsholmsgym-
nasiet var för att hon kände 
att programmet passade henne 
och för att det är en bred 
utbildning. Så var det för Max 
del också. 
 - Sedan har jag aldrig 
varit intresserad av några 
NO-ämnen eller så, därför var 
ekonomi ett mer självklart val, 
förklarar han.

DEN STORA VARIATIONEN på 
kurserna tycker Max är det 
bästa med programmet, men 
också att man får göra praktik. 

Hur är det egentligen att gå Ekonomiprogrammet? Möt 
Evelina och Max som berättar om sina erfarenheter och 
upplevelser. 

Praktik gör de som går ekono-
miinriktningen, vilket är en bra 
möjlighet för att lära sig mer om 
en arbetsplats och dess arbete. 
Det ger värdefulla kontakter och 
erfarenheter för framtiden. Då 
Max har ett hockeyintresse valde 
han att praktisera hos Hockey 
Store i Jönköping.
 - Det var väldigt lärorikt och 
en häftig grej, säger Max med ett 
leende.

GENOM ATT VÄLJA inriktning 
får man möjlighet att fördjupa 
sig inom ett visst område och 
läsa ämnen som man tycker är 
intressanta.
 Evelina, som går juridikinrikt-
ningen, berättar att hon tyckte 
att juridiken i årskurs ett var 
väldigt rolig vilket lade grunden 
till hennes val. Max berättar att 
han tyckte tvärtom, att han inte 
gillade juridiken och att det var 
en av anledningarna till varför 
han istället valde ekonomiinrikt-
ningen. 

UNG FÖRETAGSAMHET (UF), är en 
annan del i utbildningen som ger 

Programmet med 
möjligheter 

erfarenheter och förståelse om 
hur företag bedrivs. När jag mö-
ter Max och Evelina är det deras 
kick-off dag för UF och de ska 
precis inleda arbetet med deras 
egna företag. De båda tycker att 
det ska bli spännande och roligt.  
 - Det är bra att få lite kött på 
benen om hur man driver ett 
företag, säger Evelina.
 - När man är mitt i det så 
kommer nog självförtroendet att 
öka en hel del, menar Max. 

EFTER ATT HA gått ekonomipro-
grammet blir man behörig till de 
flesta universitet och högskolor 
och kan arbeta med exempelvis 
juridiska frågor, marknadsföring 
eller försäljning. Framtidspla-
nerna för Evelina och Max ser 
lite olika ut. Evelina vill vara 
au pair i USA innan hon läser 
vidare, medan Max planerar att 
läsa på högskola på en gång då 
han i framtiden är inne på att bli 
personalchef. 

Text och bild: Emma Högberg
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 och 6, 200 p
Historia 1b, 2a,  200 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/svenska som andraspråk 
1–3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Estetisk kommunikation 1, 100 p
Konstarterna och samhället, 50 p

INRIKTNING MUSIK
Ensemble och körsång, 200 p
Gehörs- och musiklära 1, 100 p
Instrument eller sång 1, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGSKURSER
Moderna språk, 100 p
Engelska 7, 100 p
Entreprenörsskap, 100 p
Instrument eller sång 2, 100 p
Bruksspel och ackompanjemang, 
100, p

www.ulricehamn.se/tingsholm/es

ES ESTETISKA
PROGRAMMET

Madeleine Hansson 
Angelica Abrahamsson

I musiksalen trängs olika mu-
sikinstrument med högtalare, 
mickar och givetvis elever. På 

Tingsholmsgymnasiet kan man 
läsa inriktningen musik och 
ljudet av de olika instrumenten 
tränger ut i korridoren. Två 
av eleverna som nu går i trean 
är Angelica Abrahamsson och 
Madeleine Hansson. På det här 
lektionspasset står Angelica för 
sången och Madeleine för elba-
sen. Kanske en typisk lektion på 
programmet?
 - Vi spelar och sjunger myck-
et. Sedan lär vi oss olika instru-
ment och att spela i band. Sedan 
är det en del teori för att lära oss 
förstå musiken bättre, berättar 
Angelica.

I PROGRAMMET INGÅR att bedriva 
ett UF-företag och eleverna i tre-
an har börjat arbeta med sin idé. 
 - Vi hade en tanke om att vi 
skulle bilda ett band. Vi visste att 
vi ville spela ihop, men inte rik-
tigt formen. Så vår lärare Anna 
Mogren fick oss in på den här 
idén, säger Madeleine Hansson.
 De berättar vidare att det 

På Estetiska programmet kan man läsa inriktningen musik. 
Som en del i utbildningen jobbar man med Ung Företag-
samhet (UF) och håller under hösten på att dra igång en 
spännande affärsidé.  

handlar om att erbjuda 30 mi-
nuters musikpass. Det kan vara 
mingelmusik, underhållning, 
barnshower eller födelsedagsfes-
ter. 
 - Man kan få önska låtar eller 
välja från en fast lista som vi kör 
efter, säger Madeleine. 
 Tidigare har de genomfört 
ett genrep inför starten av 
UF-företaget genom att besöka 
en förskola med en barnshow, 
vilken uppskattades av publiken 
enligt uppgift!
 Hur marknaden ser ut och hur 
det kommer gå återstår att se, 
men eleverna ser fram emot att 
få starta igång.
 - Just nu påverkas allt av 
Corona, men eftersom det är i 
ett litet sammanhang så kommer 
det nog funka. Vi lägger oss på 
en rimlig prisnivå för exempelvis 
ett barnkalas, så vi hoppas att det 
ska gå bra, menar Angelica. 
 - Vi har många låtar som vi 
kört genom åren så det finns ett 
lager, sen ska vi jobba med att 
bygga upp olika typer av reper-
toarer. Nu har vi klart för barn, 
säger Madeleine.

Boka ett band!

DET ESTETISKA PROGRAMMET är ett 
så kallat högskoleförberedande 
program, men med ett innehåll 
som också tillfredsställer den som 
vill ha mer kreativa inslag i sin 
utbildning.
 - Ja det är praktiska inslag fast 
man går ett teoretiskt program. 
Att få jobba med musik på skol-
tid ger kraft och energi för att 
klara de andra kurserna i utbild-
ningen, tänker Madeleine.
 Erfarenhet av att sjunga eller 
att spela ett instrument är ingen 
förutsättning för att gå program-
met. Att ha ett intresse är det 
viktigaste. Så var det exempelvis 
för Angelica.
 - Jag har sjungit en del innan 
och tyckte det var roligt och ville 
gärna utveckla det. Sedan har jag 
fått lära mig mer om musik och 
att spela olika instrument.
 De berättar också om att 
det finns en stor frihet att välja 
musikstilar och arbetsmetoder. 
Roligast är enligt de själva att få 
framträda och det kommer det 
förhoppningsvis bli mycket av 
när deras UF-företag kommer 
igång.

ESTETERNAS NYA AFFÄRSIDÉ:
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FT FORDONS- OCH  
TRANSPORTPROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/svenska som andraspråk 
1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Fordons- och transportbranschens 
villkor och arbetsområden, 200 p
Fordonsteknik–introduktion, 200 p

INRIKTNING PERSONBIL
Basteknik, 100 p
Service och underhåll 1,2,  200 p
Verkstad och elteknik, 100 p
Kraftöverföring, 100 p
Chassi och bromsar, 100 p
System- och diagnosteknik 1 
200 p
Förbränningsmotorer, 100 p
El- och hybridfordon 1, 100 p

Möjlighet till körtkortsbidrag på 
upp till 12 500 kr.

www.ulricehamn.se/tingsholm/ft

Robert Johansson  
Thomas Zackrisson

Bogesunds bil i Ulricehamn 
har satsat på arbetsmiljön 
i sin verkstadsdel där det 

är en tyst och ljus miljö, vilket 
kanske inte är den bild som finns 
av en bilverkstad. Thomas Zack-
risson är servicechef och menar 
att det är en viktig utveckling.
 - Det ska vara en bra miljö 
och varje verkstadsplats måste 
vara anpassad till dagens teknik. 
Det har blivit en jättestor skill-
nad. Det ska vara rent, snyggt, 
och ljust på arbetsplatsen, säger 
han.

FÖRETAGET HAR UNDER många 
år tagit emot elever från Tings-
holmsgymnasiet som en del i 
utbildningen på Fordons- och 
transportprogrammet. Samarbe-
tet mellan skola och näringsliv 
är avgörande för en yrkesutbild-
ning, men också avgörande för 
företaget att kunna rekrytera 
personal. För utbildningens del 
handlar det bland annat om att 
eleverna får möjlighet att arbeta 
med teknik som inte en skola har 
möjlighet till.
 - Vi har den nyaste tekniken, 
vilket gör att eleven får möjlighet 
arbeta med den här. I skolan får 
man lära sig grunderna för att 

Fordonsbranschen står inför en spännande framtid med allt 
fler el- och hybridfordon. Det är något som också inneburit 
att Fordons- och transportprogrammet fått nya kurser.  

därefter kunna utföra jobbet här. 
Sedan är det viktigt att vi utbil-
dar eleven vidare, berättar Tomas

JUST NU HAR man en elev från 
Tingsholmsgymnasiet som 
Tomas menar är ”öronmärkt” 
för framtiden. Det innebär att 
eleven får vara med på interna 
kurser och förhoppningsvis ett 
jobb efter studenten. 
 Att få ett arbete efter sina 
gymnasiestudier är tanken 
med en yrkesutbildning. Inom 
fordonsbranschen kommer det 
framöver saknas många meka-
niker, vilket gör att man är mån 
om att knyta elever till sig menar 
Tomas.
 - Vi har satsat ganska mycket 
och är i behov av personal. Det 
är också ett sätt för oss att rekry-
tera där elever från fordon gått 
sin utbildning och varit hos oss. 
Det är en jättefördel. 

BRANSCHEN I SIG är också delvis 
under omvandling där det idag 
inte bara handlar om att kunna 
den mekaniska delen. Att vara 
kundmottagare och även serva 
kunden berättar Tomas är en 
minst lika viktig del. 

Framtidsyrket

INFÖR LÄSÅRET 20/21 har skol-
verket gjort om programmets 
kurser, bland annat med tillägg 
av el- och hybridteknik. 
 - Det är mycket positivt. Den 
delen växer oavsett märke. El och 
hybrider måste vi vara med på 
och det är en utmaning. Tillver-
karna tar fram nya bilmodeller 
fortare än vi hinner lära oss, 
säger Tomas. 

I VERKSTADSDELEN MÖTER vi också 
Robert Johansson som har titeln 
Coach. Hans arbete innefattar 
att hjälpa till i hela verkstaden 
och stötta de andra. Han är ock-
så den som åker på utbildningar 
för att lära sig nyheter och ny 
teknik för att sedan lära upp de 
andra på företaget. 
 - Massor av utbildning väntar 
när man kommer ut och ska 
jobba. Både på själva bilmärket, 
men också ny teknik i sig, menar 
Robert. 
 Robert berättar att han har sin 
utbildning från Tingsholmsgym-
nasiet, vilket de flesta andra ock-
så har som jobbar i verkstadsde-
len. Att vidareutbilda sig ingår i 
jobbet, utbildningen på Fordon- 
och transportprogrammet är bara 
början på en spännande resa! 
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INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/sv. som andraspråk 1, 
100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Industritekniska processer 1,100 p
Människan i industrin 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p

INRIKTNING PRODUKT- OCH 
MASKINTEKNIK
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p
Tillverkningsunderlag, 100 p
Robotteknik, 100p
Datastyrd produktion, 300 p
CAD, 100p
CAD/CAM, 100p
Design1, 100p
Verktygskunskap, 100p

www.ulricehamn.se/tingsholm/in

IN

Olle Andersson 
Axel von Krusenstierna

I årskurs två går Olle Andersson 
och Axel von Krusenstierna 
som tillsammans med de andra 

i klassen håller på att färdigställa 
så kallade dansstänger som ska 
användas av eleverna som läser 
dansprofilen. Just nu ska det 
svetsas ihop, men arbetet startade 
redan på ritbordet berättar Axel.
 - Vi har kapat fyrkantsprofi-
ler och rör efter ritning. Sedan 
har vi skrivit ett program för en 
CNC-maskin som fräser ut delar 
av materialet. Sedan svetsar vi 
ihop delarna också.
 Båda menar att det är ett ro-
ligt projekt då det är något som 
kommer till användning och inte 
bara blir ett arbete som man själv 
får ta med sig hem. 
 - Det har varit kul och 
lärorikt. Jag har lärt mig väldigt 
mycket. Bra att göra något som 
ett annat program kommer ha 
användning av, att man kan 
hjälpa varandra, menar Olle.

MYCKET AV UTBILDNINGEN sker i 
praktisk form och det var också 
en av orsakerna till att Olle sökte 
sig till programmet.
 - Ja,jag ville gå ett praktiskt 
program, med något mer fysiskt 
och praktiskt där man lär sig 

På Industritekniska programmet arbetar man med ett pro-
jekt tillsammans med skolans dansprofil. Det är så kallade 
dansstänger som ska produceras. Från ritning till färdig 
produkt. 

genom att använda händerna, 
menar han. 
 Olle berättar också att han 
stortrivs på programmet och det 
är något som också Axel håller 
med om.
 - Det är roligare än jag trodde! 
Jag har lärt mig mycket om svets, 
mer än jag trodde vi skulle få 
lära oss, men också allmänt om 
industri. CNC- maskiner till 
exempel, säger han.

UNDER DE TRE åren har eleverna 
minst 15 veckors praktik, eller 
arbetsplatsförlagd utbildning 
(APL) som det egentligen heter. 
Där finns möjlighet att vara på 
olika arbetsplatser och yrken, 
där man som elever följer det 
ordinarie arbetet.
 - Jag tycker det är bra för man 
får en bättre bild av hur det är 
ute i arbetslivet. Det är lite mer 
allvar på APL. Det blir som ett 
jobb, menar Olle.
 - Det är lite som att gå i 
skolan fast med andra människor 
och på ett annat ställe, Man 
blir behandlad som en anställd, 
fortsätter Axel. 

PROGRAMMET GER EN utbildning 
mot många olika yrken vilket gör 

Projektarbete

valmöjligheten stor. Båda tänker 
sig en framtid inom branschen 
på något sätt, och möjligheten 
till jobb är god.
 - Det finns så många olika 
grenar inom industri. Man kan 
exempelvis bli allt från repara-
tör till att skapa program till 
CNC-maskiner. Det kommer 
nog ta ett tag innan man blir 
uttråkad, tänker Axel.

ATT VÄLJA PROGRAM på gymnasiet 
är inte alltid lätt och det finns 
många olika faktorer som styr. 
Intresset för att arbeta praktiskt 
delar både Axel och Olle och 
det avgjorde deras val. Det kan 
vara lätt att tänka och välja som 
kompisarna men här har de båda 
lite råd att ge.
 - Även om ens bästa vän inte 
väljer samma program går man 
ändå på samma skola. Välj det 
som tilltalar dig bäst, även om 
inte kompisarna väljer samma. 
Det blir ett nytt gäng, säger Olle.
 - Jag var den ende från min 
klass som valde det här program-
met, men nu har jag fått massa 
nya vänner här också, avslutar 
Axel.
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HA HANDELS- OCH ADMINISTRA-
TIONSPROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/sv som andraspråk 1, 
100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Entreprenörskap, 100 p
Servicekunskap, 100 p
Branschkunskap inom handel och 
administration, 100 p
Information och kommunikation1, 
100 p

INRIKTNING HANDEL OCH SERVICE
Affärsutveckling och ledarskap, 
100 p
Inköp 1, 100 p
Näthandel 1, 100 p
Personlig försäljning 1, 100 p
Praktisk marknadsföring 1, 100 p
Företagsekonomi 1, 100 p
Handel specialisering 1, 100 p
Handel specialisering 2, 100 p
Handel specialisering 3, 100 p
Entreprenörskap och företagande, 
100 p
Svenska 2, 100 p
Personlig försäljning 2, 100 p

www.ulricehamn.se/tingsholm/ha

Fanny Ranveg
Anna Wallin (lilla bilden)

Att jobba i butik handlar om att möta kunder och det är 
något som Fanny Ranveg menar är det som lockar med att 
arbeta inom handel och försäljning.

På Handels- och adminis-
trationsprogrammet har 
eleverna tre olika så kallade 

APL-perioder (arbetsplatsförlagt 
lärande). Därmed finns möj-
lighet att prova på olika yrken 
inom området. Vi möter Fanny 
Ranveg som nu börjat sin 
andra period och har 
valt att vara på Coop 
i Ulricehamn, där 
hon är två dagar 
i veckan under 
hösten.  
 
PÅ COOP JOBBAR Anna 
Wallin som är Fannys hand-
ledare och berättar att det är 
första gången som hon tar emot 
elever från gymnasiet. Den främ-
sta motivationen är att eleverna 
ska upptäcka varför det är roligt 
att jobba i butik.
 - Det roligaste är kunderna, 
helt klart. Det är ändå därför 
vi jobbar. Att jobba i en lite 
mindre stad gör att man lär 
känna kunderna på ett annat sätt 
än i en storstad, berättar Anna 
entusiastiskt.
 Hon relaterar också till sin 
egen studietid på gymnasiet och 
vikten av att få möjlighet att vara 
på en arbetsplats för praktik. 
 - Jag gick själv handel när jag 

gick på gymnasiet, och vi var 
också ute två dagar i veckan. Jag 
tyckte det var bra, man fick en 
mer sammanhängande bild och 
lärde känna arbetsplatserna och 
arbetskamraterna bättre, säger 
Anna.  

 
BLAND BUTIKENS HYLLOR 

håller Fanny på att 
plocka upp varor. Att 
göra sin APL i en 
livsmedelsbutik var 
något hon valde själv.

 - I ettan var jag två 
veckor på ICA och tyck-

te det var väldigt kul. Sedan 
tycker jag också att kundkontakt 
är väldigt roligt, men också att 
plocka upp varor! Så jag ville 
prova det här igen, berättar hon.

ATT HA ETT jobb där man möter 
mycket människor kan också 
ställa krav på hur man ska vara 
som person menar Fanny.
 - Man ska vara pratglad! Le 
och se glad ut för att möta kun-
derna på ett bra sätt!
 APL är en viktig del i en 
yrkesutbildning för att prova och 
skapa en insikt i hur det är på en 
arbetsplats. Fanny menar också 
att bara byta miljö från skolan 
till en arbetsplats är viktigt i sig. 

 - När man har APL har man 
dessutom chansen att prova på 
och se vad man kan tänka sig att 
jobba med efter gymnasiet. Nu 
har jag en bra grund och vet hur 
det fungerar på en arbetsplats 
och hur man bemöter kunder.

TILL SOMMAREN TAR Fanny 
studenten och berättar att hon 
inte tänker plugga vidare efter 
gymnasiet. Siktet är inställt 
på att jobba inom handel och 
försäljning.
 - Det känns så. Jag tycker 
som sagt att det är roligt med 
kundkontakt. Det viktigaste är 
kunderna.
 Ändå var resan till studierna 
på programmet inte helt klar. 
När det var dags att söka till 
gymnasiet i nian var det ett 
annat program som lockade och 
som hon också kom in på.
 - Jag började på ett annat pro-
gram och insåg sedan att det var 
fel. Just att sälja och ha kontakt 
med människor var det som jag 
ville. Jag har aldrig ångrat att jag 
bytte program! Många tänker på 
vad kompisarna väljer för pro-
gram, men viktigast är att välja 
det man själv vill, menar Fanny.  

Kundkontakt
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NA NATURVETENSKAPS-
PROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 och 6, 200 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1c–3c, 300 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/svenska som andraspråk 
1–3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1, 100 p
Fysik 1a, 150 p
Kemi 1, 100 p
Moderna språk, 100 p

Inriktningar:
NATURVETENSKAP
Biologi 2, 100 p
Fysik 2, 100 p
Kemi 2, 100 p
Matematik 4, 100 p

NATURVETENSKAP OCH  
SAMHÄLLE
Geografi 1, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Ett naturvetenskapligt ämne, t.ex. 
biologi 2/ fysik 2/kemi 2, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGSKURSER
Miljö- och energikunskap,, 100 p
Matematik 5, 100 p
Hållbart samhällsbyggande, 100 p
Naturvetenskaplig specialisering, 
100 p

www.ulricehamn.se/tingsholm/na

Khadija Abdel Rahman

Khadija är en av naturelever-
na i årskurs 3 som tar stu-
denten i vår. När Khadija 

skulle välja gymnasieprogram 
ville hon ha en utmaning och 
samtidigt bli väl förberedd inför 
att studera på högskolan. 
- När jag sökte visste jag redan 
att jag ville studera vidare efter 
examen. Eftersom naturveten-
skapsprogrammet är så brett 
tyckte jag att det var det bästa 
alternativet.

PÅ TINGSHOLM GES naturelever 
möjligheten till att läsa kemi 2, 
biologi 2 samt fysik 2. Kurserna 
är behörighetsgivande till bland 
annat läkarprogrammet och 
samtliga ingenjörsutbildningar 
tillsammans med de inom sam-
hällsvetenskap och ekonomi. 
 Eleverna förbereds på högsko-
lestudier genom att få öva sig i 
moment som är vanligt förekom-
mande på högskolan. 
 - Mycket vi gör i labbet, hur 
vi skriver våra labbrapporter och 

På Tingsholmsgymnasiets naturvetenskapsprogram blir 
eleverna väl förberedda inför vidarestudier efter gymna-
siet. Under tre år får eleverna möjlighet att tillämpa sina 
kunskaper både praktiskt och teoretiskt.  

inlämningar, hur lektioner och 
redovisningar genomförs är likt 
hur det funkar på högskolan. Vi 
får med oss det som krävs för att 
kunna förstå och utföra veten-
skapligt arbete. Vi är definitivt 
väl förberedda, säger Khadija. 
 Samtidigt tror Khadija att 
det finns fördomar om hur svårt 
det är att studera på naturveten-
skapsprogrammet. 
 - Man tror ju att det är väldigt 
mycket plugg i form av att läsa 
mycket böcker och skriva mycket 
inlämningar och sånt. Men vi får 
göra väldigt mycket annat också. 
Till exempel arbetar vi mycket i 
labbet. Vi är också en hel del ut-
omhus och gör undersökningar 
på exempelvis populationer och 
omgivningar. Samtidigt är det 
viktigt att man har ett intresse 
för naturämnena. 

DET ÄR DOCK inte bara utmaning-
ar som väntar naturelever, det 
händer mycket som är roligt ock-
så. Till exempel brukar eleverna i 

BREDA KUNSKAPER  
och utsträckta möjligheter

åk 1 och 2 åka iväg på fältstudier 
i Bohuslän.
 - Fältstudierna är en av de 
bästa sakerna man får göra på na-
tur. Vi blir indelade i grupper för 
att undersöka insekter och saker 
som finns i vatten. Förutom att 
vi får förståelse för hur en biolog 
arbetar, lär vi också känna varan-
dra bättre, berättar Khadija.
 Khadija känner att hon efter 
sin examen från naturvetenskaps-
programmethar väldigt många 
valmöjligheter. 
- Ingenting känns omöjligt. 
Natur har gett mig så breda kun-
skaper och därför kan jag se mig 
själv arbeta inom många olika 
områden. Världen är öppen, jag 
kan bli vad jag vill.

Text: Joline Fredriksson
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SA SAMHÄLLSVETEN- 
SKAPSPROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 och 6, 200 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b och 2b, 200 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/svenska som andraspråk 
1–3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1, 50 p
Moderna språk, 200 p
Psykologi 1, 50 p

Inriktningar:
BETEENDEVETENSKAP
Ledarskap och organisation, 100 p
Kommunikation, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Sociologi, 100 p
Psykologi 2b, 50 p
Filosofi 2, 50 p
Engelska 7, 100 p
Humanistisk och samhällsveten-
skaplig specialisering, 100 p

MEDIER, INFORMATION OCH  
KOMMUNIKATION
Journalistik, reklam och informa-
tion 1, 2, 200 p
Medieproduktion 1,2, 200 p
Medier, samhälle och kommunika-
tion 1, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Fotografisk bild 1, 100 p
Engelska 7, 100 p

SAMHÄLLSVETENSKAP
Historia 2a, 100 p
Religionskunskap 2, 50 p
Samhällskunskap 2 och 3, 200 p
Historia 3, 100 p
Engelska 7, 100 p
Humanistisk och samhällsveten-
skaplig specialisering, 100 p

www.ulricehamn.se/tingsholm/sa

Jesper Bergvall och Maya Kjellén

Stockholmsresan  

– en viktig del i utbildningen
På Samhällsvetenskapsprogrammet har det blivit en  
tradition att åka på studieresa till huvudstaden i årskurs 
två. Intressanta studiebesök står på programmet, men 
minst lika viktigt är också den sociala gemenskapen.

På höstterminen i årskurs 
två åker Samhällsveten-
skapsprogrammet på en tre 

dagar lång studieresa till Stock-
holm. Det har man gjort i ett 
antal år och där studiebesöken 
är det primära, men den sociala 
gemenskapen också är en viktig 
del. Maya Kjellén och Jesper 
Bergvall är två av eleverna som 
var med på den senaste resan.
 - Själva resan ökade gemen-
skapen i klasserna. Man kom 
mycket närmare varandra, menar 
Jesper. 
 Programmet har tre inrikt-
ningar (se faktaruta) som gjorde 
studiebesök på var sitt håll. Ett 
av de gemensamma besöken 
gjordes på Riksdagen och var ett 
uppskattat sådant
 - Att besöka Riksdagen var in-
tressant. Att få se själva lokalerna 
som man hört och läst mycket 
om. Vi besökte också Sveriges 
Radio och man lärde sig mycket 
genom att de pratade om hur de 
jobbar. Man tar in det bättre när 
man är på plats än om man läser 
det i en lärobok, resonerar Maya.
 Jesper läser en annan inrikt-
ning än Maya och där gjorde 

man ett besök på kvällen hos 
polisvolontärer. Han berättar att 
det är frivilliga människor som 
är ute och vandrar på stan för att 
underlätta för polisen, men att 
de inte får ingripa själva.
 - Jag tyckte att det var intres-
sant att gå med volontärerna. 
Där började man prata med dem 
och fick höra hur det var och 
jag blev ganska inspirerad, säger 
Jesper och berättar vidare:
 - Jag hamnade med en kvinna 
som berättade sin historia och 
det var den gemenskapen som 
kändes mest intressant. 
 
BÅDE MAYA OCH Jesper berättar 
att de hade hört om resan redan 
innan de sökte till programmet 
och att det var en resa att se fram 
emot. 
 - Det var kul att uppleva det 
när man längtat efter det, säger 
Maya
 - Jag tycker att det var ett 
väldigt bra program och bra att 
vi fick mycket fritid också, flikar 
Jesper in.  
 Resan avslutades med ett be-
sök på Södertörns högskola där 
elever visade runt och berättade 

hur det är att studera på en 
högskola. Själva besöket lockade 
både Jesper och Maya till tanken 
om att studera vidare, även om 
ingen av dem riktigt har bestämt 
vilken utbildning som de vill gå. 

VALET TILL GYMNASIET är första 
steget mot framtiden och Sam-
hällsvetenskapsprogrammet är en 
högskoleförberedande utbildning 
med fokus på vidarestudier. Jes-
per menar att man ska välja det 
man är intresserad av själv och 
inte hur kompisar väljer.
 - Väljer man ett program man 
inte riktigt tycker om så kommer 
man inte vara så motiverad, så 
det är väldigt viktigt. 
 Viktigt för Maya var att pro-
grammet ger en bred behörighet 
och utbildning inför framtiden.
 - Är man osäker på vad man 
vill göra, är Samhäll väldigt brett. 
I ettan läser alla samma, men 
man har sedan valmöjligheter 
till tvåan och trean. Jag tycker 
det är ett väldigt bra koncept. 
Innan valet av inriktning får man 
väldigt mycket information, så 
det var lätt för mig att välja.

Jesper Bergvall
Maya Kjellén
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Patrik Kroon och Oscar Grendel TEKNIK-
PROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 och 6, 200 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1c–3c, 300 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/svenska som andraspråk 
1–3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Fysik 1a, 150 p, Kemi 1, 100 p
Teknik 1, 150 p

Inriktningar:
DESIGN OCH PRODUKT- 
UTVECKLING
Bild och form 1a1 50 p
CAD 1, 2, 3, 150 p
Design1, 100 p
Konstruktion 1, 100 p
Spår1: Fysik 2, 100 p, Matematik 
4, 100 p, Programmering 1, 100 p 
Spår 2: Hållbart samhällsbyggan-
de, 100 p, Miljö- och energikun-
skap, 100 p, Programmering 1, 
100 p. 
Spår 3: Matematik 4, 100 p Fysik 
2, 100 p, Matematik 5, 100 p

PRODUKTIONSTEKNIK
Mekatronik 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p
Robotteknik, 100 p
Datorstyrd produktion, 100 p
CAD/CAM, 100 p
CAD 1,2, 100 p
 
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ
Arkitektur – hus 100 p
Hållbart samhällsbyggande, 100 p
Byggnadsverk, 100 p
CAD 1,2, 100 p
Spår 1: Fysik 2, 100 p, Matematik 
4, 100p, Programmering 1, 100 p. 
Spår 2: Fysik 2, 100 p, Matematik 
4, 100p, Matematik 5, 100 p
 www.ulricehamn.se/tingsholm/te
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Programmering 
på schemat
Nytt för årets tekniktreor har varit möjligheten att läsa 
programmering. För många elever har det varit både ef-
terlängtat och uppskattat med tanke på framtidens behov 
av informationstekniska lösningar.

Två elever på teknikpro-
grammet som har valt att 
läsa programmering är  

Oscar Grendel och Patrik Kroon. 
De berättar att de fått prova på 
ämnet på matematiken. 
 - När vi fick möjligheten att 
läsa programmering som en hel 
kurs kändes det väldigt roligt. 
 Något som båda tar upp är in-
tresset för problemlösning. På så 
sätt är matematik och program-
mering ganska lika, tycker både 
Oscar och Patrik. 
 - Med hjälp av matematik för-
står man sig på programmering 
lättare. Det är mycket variabler 
man använder sig av för att utfö-
ra programmering, säger Patrik.

OSCAR POÄNGTERAR ATT program-
mering inte bara är siffror utan 
text också.  
 - Programmeringen har ett 
eget språk som är universellt.  
 Programmering 1 som tek-
nikeleverna erbjuds att läsa är 
en nybörjarkurs och kräver inte 

några tidigare kunskaper. Efter 
avslutad kurs är tanken att elev-
erna ska kunna förstå grunderna 
i programspråk och programut-
veckling samt kunna utveckla 
och designa enklare program. 
 - Det är nått som är kul, 
tycker Patrik. 

BÅDE OSCAR OCH Patrik tror att 
de kommer få stor användning 
av kunskaperna i programering 
senare i arbetslivet.
 - Framtiden kommer kräva 
mycket mer programmering för 
att skapa program, hemsidor och 
så vidare. Med kunskaperna vi 
får med oss från kursen kommer 
vi kunna göra just det, säger 
Oscar. 
 Patrik håller med och menar 
på att det finns stora möjligheter 
att arbeta utanför Sverige med 
just programmering.
 - Programmering behövs mer 
eller mindre överallt och det 
kommer bli fler jobb då det blir 
mer och mer vanligt.

OSCAR OCH PATRIK beskriver 
teknikprogrammet som en 
möjlighet till att få variation i 
studierna. 
 - Mycket beror såklart på vad 
du väljer för inriktning och indi-
viduella kurser, men det betyder 
mycket att få möjligheten att 
välja. 
 Patrik tycker att studierna blir 
roligare när de tunga teoretiska 
kurserna blandas med kurser i 
design, skapande och ritande. 

TILL FRAMTIDA teknikelever vill 
Oscar och Patrik tipsa om att 
ha koll på sina studier, skapa en 
struktur och att inte skjuta på 
plugget. Ta hjälp av klasskamra-
ter, lärare och studieverkstan som 
erbjuder hjälp från lärare utanför 
lektionstid. Men kanske viktigast 
av allt: Ha kul på vägen. 

Text: Joline Fredriksson

Patrik Kroon
Oscar Grendel
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VO VÅRD- OCH OMSORGS-
PROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/svenska som andraspråk, 
100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Hälsopedagogik, 100 p
Medicin 1, 150 p
Etik och människans livsvillkor, 
100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Svenska/svenska som andraspråk 
2, 100 p
Vård och omsorgsarbete 1, 200 p
Vård och omsorgsarbete 2, 150 p
Akutsjukvård, 200 p
Barn- och ungdomssjukvård, 200p
Specialpedagogik 2, 100 p

www.ulricehamn.se/tingsholm/vo

Hannah Pitkänen

Programmet har under 
hösten flyttat till nya 
lokaler på Tingsholms-

gymnasiet där vårdmiljön är 
påtaglig och samsas med vanlig 
undervisningsmiljö. Metodrum 
är benämningen på lokalen där 
man också investerat i en ny 
provdocka. Vid det här tillfället 
är Hannahs uppgift att ta ett så 
kallat venprov på dockan, vilket 
är ett blodprov som tas i armen. 
 - Det är ganska likt en riktig 
människa. Den här nya dockan 
har många olika förmågor. Den 
kan prata, hosta, och det går att 
lyssna på olika ljud i kroppen 
och ta blodprov exempelvis. 
Nästan allt man kan göra på en 
människa kan man göra på dock-
an också, berättar Hannah. 

PRAKTISKA MOMENT ÄR en stor del 
i utbildningen som tar upp allt 
ifrån psykiska sjukdomar till rent 
kroppsliga.
 - Vi lär oss mycket om 
kroppen, det säger sig självt 
nästan, men också om olika 
funktionsnedsättningar och om 
hur sjukvården fungerar. Olika 
sjukdomar och betydelsen av 
hälsa, säger Hannah. 

Bra sammanhållning och intressanta ämnen är något 
som gör att Hannah Pitkänen stortrivs på Vård- och om-
sorgsprogrammet. Hon har också redan nu siktet inställt 
på ett framtida yrke. 

 Kunskaperna från skolan fylls 
också på med praktik i verklighe-
ten, det som kallas APL (arbets-
platsförlagt lärande). APL finns i 
alla tre årskurser där eleverna får 
möjlighet att prova olika områ-
den, något som Hannah berättar 
varit lärorikt och kul. Att först 
få lära sig teoretiskt, och sedan 
omsätta det i praktiken. 
-  Jag har varit ute i äldre-
omsorgen på ett äldreboende i 
årskurs ett. Nu i tvåan är vi inom 
hemtjänsten på hösten och våren 
på LSS-boende, funktionsned-
sättning. Sedan i trean kommer 
vi vara på sjukhuset i Borås hela 
tiden. 

PRAKTIKEN HAR OCKSÅ stärkt valet 
av program.Hon har hamnat 
helt rätt. Hannah har länge 
varit inriktad på att jobba inom 
ett vårdyrke så valet i nian var 
enkelt. Hon berättar att det är att 
få hjälpa andra människor som 
lockar. Siktet för framtiden är 
också klart.
 - Jag är inriktad på att jobba 
på ett sjukhus och siktar på att 
bli läkare! Men det finns många 
olika inriktningar inom vårdyr-
ket. Man kan jobba på äldrebo-

Siktet är klart

ende, hemtjänsten, ambulans-
förare eller jobba på ett sjukhus 
exempelvis, berättar hon. 
Om man inte har det så klart för 
sig som Hannah, hur ska man 
tänka då som elev i nian?
 - Tycker du att det är intres-
sant med det här området så ska 
du söka. Det är ett brett område 
som ger en väldigt mycket. Man 
får så mycket tillbaka och det är 
fruktansvärt kul, menar hon.

FÖRUTOM ATT DET är ett intressant 
program i sig säger Hannah att 
man också har en väldigt bra 
sammanhållning i klassen och 
på programmet. En liten mindre 
klass gör att man också kommer 
varandra nära menar hon. 
 Om man har minst betyget 
E i alla ämnen och god närvaro 
har programmet också en annan 
fördel. Bidrag till körkort.
 - Det är superbra. En bra 
morot om inte annat! Det krävs 
oftast att man har körkort när 
man jobbar inom vården. Det 
är en förmån som jag inte hört 
från så många andra skolor, säger 
hon.
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RÄKNA 
med särskolan
För många elever är matematik 

abstrakt och svårbegripligt. 
Vår uppgift inom särskolan 

är att göra det tydligare, mer 
begriplig men även attraktivt 
och “roligt” för eleverna. 
 Ett sätt att göra mate-
matik mer lättförståeligt är 
att använda sig av vardags-
matematik det vill säga den 
matematik som vi redan har i 
vår och elevernas vardag.  
 Här följer några exempel på 
detta: 

HEMKUNSKAP. Vi mäter med hjälp av olika 
mått som tex tesked och matsked. Antal trä-
nas genom att vi kanske ska ha sju deciliter och 
begrepp som halv och hel används regelbundet. 
Hemkunskapen kan också innehålla dukning och 
då behöver vi räkna hur många som ska äta, hur 
många tallrikar och glas vi behöver etc. 

IDROTT. Vi har varje vecka tre stycken idrottslektio-
ner, vid två av lektionerna är vi i gymnastiksalen 
och under ett pass är vi i simhallen. Även under 
idrottslektionerna blir det många matematiktillfäl-
len. Eleverna får uppgifter som hämta fyra stycken 
konor, ta fram två plintar, kasta den stora bollen i 
det lilla målet. Under vissa lektioner använder vi 
en tärning som är anpassad för idrott. Sex olika 
stationer finns utplacerade och numrerade i salen. 
Tärningens siffra får då styra vilken station eleven 
ska gå till, när övningen är utförd väntar ett nytt 
kast med tärningen. I simhallen räknar vi antal 

längder vi simmar eller går (i 
vattnet). För de som kräver 

och klarar lite mer ut-
maningar omvandlar vi 
längderna till faktiska 
meter.

SAMLING. Varje dag 
räknar vi hur många 
personer som är i 

klassen, vi tränar också 
på lägesord som bredvid 

och mittemot. Vem sitter 
bredvid Elsa? Kalle sitter 

mittemot Ines.

ÖVRIG MATEMATIKUNDERVISNING försöker vi 
också göra så rolig, varierande och begriplig som 
möjligt. Alla elever har en Ipad och på den har vi 
flera matteappar med varierande nivå. Vi har en 
smartboard i klassrummet där vi gemensamt kan 
jobba med räkneuppgifter och träna matematiska 
begrepp. Vi tittar på pedagogiska filmer om matte 
och spelar spel som “lurar” oss att räkna. Ett annat 
populärt inlärningssätt bland eleverna är klädnyps-
räkning. Här blandar vi finmotorik med räkning 
och eleven får sätta en klädnypa på pappret för att 
markera rätt antal. 

FÖR ATT SYNLIGGÖRA tid använder vi timstockar 
som har lampor för varje minut. Trycker man på 
tjugominutersknappen så tänds 20 st lampor och 
sedan slocknar 1 i minuten. När tiden sedan är ute 
piper timstocken. 

Text och bild: Martin Carlsson

HÄR KAN DU:

Få stöttning att klara dina betyg.
 

Spetsa dina betyg.

Få tillgång till en lugn studieplats 
med pedagog större delen av  

skoldagen.

Bli klar med läxor och uppgifter  
under skoltid - slippa plugga  

hemma!

Få möjlighet till anpassning vid  
särskilda behov, ex förlängd provtid.

DÄR 
KUNSKAP 

VÄXERGYM
T I N G S H O L M

HANTLAR - TRÄNINGSMASKINER  
MOTIONSCYKLAR - LÖPBAND  
CROSSTRAINER - BÄNKPRESS   

STAKMASKIN M. M. 



PROFILERA 
UTBILDNINGEN

FOTBOLL RIDNING
ISHOCKEY

GOLF
LÄNGDSKIDOR*

BILDDANS

Utövar du någon idrott eller gillar att uttrycka dig i bild eller dans? 
När du söker till gymnasiet har du möjlighet att välja någon av våra  
profiler. Mer info finns på www.ulricehamn.se/tingsholm/profiler.

* NIU Längdskidor ansöks via Svenska Skidförbundet


