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VÄLKOMMEN  
TILL MAGASIN TINGSHOLM

D
en svenska gymnasieskolan har genomgått snabba och om-
fattande förändringar under de senaste 20-25 åren. Detta 
innebär med största sannolikhet att ungdomar som ska 
söka till eller går i gymnasiet blir mer beroende av att 

få korrekt och tillräcklig information av skolorna. För mam-
ma 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 under-
byggt gymnasieval som möjligt. Vi gör det genom öppet hus, besöksdagar och vår 
hemsida – men också med hjälp av den här tidskriften. 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
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Fotbollsprofilen på Tingsholmsgymnasiet var ett själv-
klart val för Leo Tingström när han gick på högstadiet 
och började fundera på gymnasiet. Idag trivs han väldigt 
bra med både teknikprogrammet och fotbollsprofilen.

TEXT: CAS DOLMAN

Fotboll på 
schemat

K
lockan är åtta en torsdagsmorgon och Leo 
Tingström står i fotbollshallen på Lassa-
lyckan. Leo är fotbollsspelare i Norrby IF 
i Borås. På Tingsholmsgymnasiet går han 
teknikprogrammets tredje år.

 - I början tyckte jag att det var lite svårt att plane-
ra allting med skolan, men till slut blev det en vana.

SEDAN HAN var liten har han spelat fotboll och 
det är något han verkligen gillar. Innan han valde 
gymnasie hörde han från vänner och folk omkring 
sig att fotbollsprofilen är riktigt bra och att man lär 
sig mycket.
 - På lektionerna får vi feedback så man kan reflek-
tera kring hur man spelar vilket är bra, berättar Leo.
 Från början tänkte han gå på en gymnasieskola 
i Borås, men Tingsholm hade fotbollsprofilen. Då 
blev det naturliga valet att ha sina studier i Ulrice-
hamn.

PÅ FOTBOLLSPROFILEN lär man sig väldigt 
mycket. Eleverna spelar mycket smålagsspel. Dess-
utom ingår teori för hur man kan agera under vis-
sa situationer. Lektionerna är ungefär två timmar 
långa. Det betyder att det blir fotboll i skolan fyra 
timmar i veckan.

 -På profilen är man med folk som verkligen vill 
utveckla sig inom fotbollen och det gör så att man 
själv blir bättre. 
 Leo trivs väldigt bra på Tingsholmsgymnasiet. 
Han tycker att det är en väldigt stor skillnad jämfört 
med grundskolan.
 - Jag vet inte hur det är i andra klasser men i min 
klass är det en lugn och avslappnad miljö. Man kan 
verkligen vara sig själv och slappna av runt klass-
kompisarna, det är väldigt skönt. Alla har mognat 
lite sedan tiden på högstadiet. 

TROTS ATT han har mycket i skolan och spelar 
mycket fotboll så har han ändå tillräckligt med tid 
för att plugga och kombinera det med fritiden. Det 
viktigaste för honom var att göra ett sorts schema 
över hur dagarna ser ut för att få en struktur på all-
ting. Då blir sakerna gjorda.
  -Med en god planering så finns tiden där! 

Läs mer om våra olika profiler på:
www.ulricehamn.se/profiler
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På Tingsholmsgymnasiet finns 
en lång tradition att bedriva 
Ung Företagsamhet (UF). På 
Ekonomiprogrammet och För-
säljnings- och serviceprogram-
met är det obligatoriskt, men 
UF går att kombinera mer flera 
program.

I 
början av höstterminen startar arbetet med att 
forma de olika UF-företagen, vilka som ska bilda 
bolag och forma vad företaget ska ägna sig åt. 
Det kan vara en vara som ska 
säljas eller kanske en tjänst 
som ska utföras. Några som 

har hittat varandra och startat 
det gemensamma företaget Sto-
ne UF är Adam Klasson, Wilmer 
Landberg, Elsa Wester och Stella Staafjord. 
 - Man fick ge lite önskemål kring personer att 
jobba med och vi fick göra lite övningar också. När 
vi  satte  oss ner  tillsammans trivdes vi med varandra 
och vi var väldigt nöjda, berättar Wilmer.
 Roller ska fördelas inom gruppen och man har 
inom sig utsett vem som är ansvarig för sälj, inköp 
och ekonomi. Den viktiga posten som VD har Elsa. 
Men alla är noga med att påpeka att rollerna inte 
riktigt satt sig och vem som ska göra vad.
 - Så här i början samarbetar vi om det mesta, sä-
ger Adam.

RESAN MOT att starta företaget började med en ge-
mensam kickoff i Folket hus där olika inbjudna gäs-
ter berättade om sitt företagande och vägen dit de är 
idag. Där mötte de Jerker Frilander från Bogesten 

i Dalum och idén om att ta fram en stenprodukt 
föddes. 
 - Vi började med några andra idéer, exempelvis 
miljöstationer till skolor, men sedan kom vi på att 
ha något som var lättare att sälja, berättar Stella.
 - När vi hörde Jerker kom vi på glasunderlägg i 
natursten som kommer från spillmaterial. Så vi hade 
ett möte med honom och kom fram till den här pro-
dukten, fortsätter Adam. 

FÖRUTOM KONTAKTEN med Bogesten som levererar 
produkten, har alla UF-företag också utsedda råd-
givare. Det innebär ett stöd från erfarna företagare 
och kan handla om frågor kring ekonomi och mark-
nadsföring. Att få ut sin produkt och sälja är grun-
den i UF och här har Stone UF en plan.
 - Det kommer mässor och tävlingar till våren som 
man kan sälja på. Vi yngre är också vana vid sociala 
medier och vet hur andra får oss att köpa och synas, 
så det känns som vi har bra koll på det, menar Elsa.
 Att det är mycket jobb är något som kommer upp 

och som alla är medvetna om, 
men att det känns spännande 
och lärorikt. 
 - Alla är väldigt taggade, vi 
tycker att vår grupp blev väldigt 
bra, vi har samma mål. Vi ser det 

som en rolig grej, men vill få till en bra produkt och 
vi vill sälja, säger Stella.

ATT FORTSÄTTA det egna företagandet efter gymna-
siet är något som alla i gruppen skulle kunna tänka 
sig. 
 - Då har man en möjlighet att själv förändra och 
förbättra, men som anställd i ett företag finns inte 
samma möjligheter, det finns en större frihet, menar 
Vilmer. 
 - UF är en bra merit, att kunna säga att man varit 
med och startat upp ett företag. Man kommer vara 
glad att ha fått möjligheten och erfarenheten från 
UF, avslutar Elsa.

UNG  
FÖRETAGSAMHET

”Alla är väldigt taggade.”

Adam Klasson, Elsa Wester, Stella Staafjord och Wilmer Landberg,
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En av elevföreningarna på Tingsholmsgymnasiet 
heter Sorores. Det är en förening med feminis-

tisk inriktning som jobbar för en jämställd skola. 
Möt Olof och Alice som valt att engagera sig i 

föreningen.

A
tt starta en elevförening är egentligen 
ganska lätt, men det krävs att det finns 
en idé och ett engagemang. Det har 
Alice Tafjord och Olof Juntorp som 
valt att engagera sig i föreningen Soro-
res.

 Föreningen har funnits ett antal år och arrang-
erar olika aktiviteter och event under läsåret. Alice 
och Olof berättar att själva namnet Sorores är la-
tin och betyder systrar.  
 Inriktningen på för-
eningen är jämställdhet 
och att uppmärksamma 
tjejers rättigheter. En 
aktivitet som varit med 
sedan starten är att man 
placerar ut mensskydd 
på några av skolans toaletter. Men Sorores har en 
mängd andra aktiviteter under ett läsår.
 - Under november brukar vi arrangera Tings-
holm mot cancer och i år tänkte vi börja en månad 
tidigare för att också uppmärksamma bröstcancer, 
berättar Alice. 
 - Sedan är vi också igång med försäljning av hem-
bakat fika varannan vecka, förklarar Olof. 

ALICE ÄR ordförande i föreningen och Olof är pro-
jektledare och ansvarig för marknadsföring. Men 
varför engagerar man sig i en elevförening?
 - För mig är det en ren självklarhet att arbeta för 
att skolan ska vara jämställd, säger Olof.
 - Och att alla ska känna sig trygga, flikar Alice in.
 Från början var fokus på tjejers rättigheter, 
men man inkluderar också killar och senare också 
HBTQ-frågor. Jämlikhet för alla menar Alice och 
Olof. 

 - Jag har fått en del kommentarer om att skolan 
är väl redan jämställd, men då ser man inte helhet-
en. Ett exempel är mensskydden som vi placerar ut 
på skolans toaletter, säger Olof.
 Han berättar att än så länge är han ensam kille i 
föreningen, men hoppas att fler vill vara med, det är 
en förening för alla.
 - En del kopplar feminism till manshat, att man 
försöker trycka ner killar, men det handlar tvärtom 

att lyfta fram tjejerna så det blir 
en jämlikhet. Det är väl Sorores 
syfte, menar Olof.
 - Det handlar många gånger 
om okunskap, tänker Alice.

NU FINNS det fler föreningar på 
Tingsholmsgymnasiet och upp-

maningen till andra elever på skolan, och till dem 
som ska börja i framtiden, är att gå med i en fören-
ing eller starta en egen.
 - Jag ser det som en rolig aktivitet och att få lära 
känna folk som du inte går i samma klass som. Att 
vara med i en förening innebär att det inte bara blir 
en vanlig skoldag, tycker Olof.
 - Jag tycker det är synd att det inte finns ännu fler 
föreningar. Jag tror inte alla fattar vilken bra grej det 
är. Jag har lärt känna så många fler genom det här, 
säger Alice entusiastiskt.

SORORES
ELEVFÖRENINGEN

Olof Juntorp, Alice Tafjord

”För mig är det en ren självklar-
het att arbeta för att skolan ska 

vara jämställd.”

Följ Sorores på Instagram:
sorores.th
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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  
 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM?
Ett yrkesprogram är en gymnasieutbildning som leder till 
ett direkt yrke efter examen. På ett yrkesprogram har man 
minst 15 veckor praktik och läser 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 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 dansnum-
mer till musik och konfetti! Efter utspringet blir 

studenterna grattade av familj och vänner.

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 oför-
glömlig kväll tillsammans med de 
andra studenterna!

BALEN

13

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

S
tudentveckan

Studentkampen 
innebär en fartfylld 

dag som börjar med 
kundvagnsrace 

följt av poängjakt 
och ”såparace”. 
Klasserna ställs 

mot varandra för att 
vinna den ärofyllda 

studentbucklan!
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STUDENTDAGEN
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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

ulricehamn.se/im

Testa vår egen  
Smoothie - 12 kr!

Öppettider:

Mån - Tors  07.40-15.00
Fre  07.40-14.30

T I N
 G S H O L M S

BAGUETTER   
SMÖRGÅSAR  
SMOOTHIE   
YOGHURT 
DRYCKER   

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

Noah Wolff

Bygg- och anläggningsprogrammet har ett lärlingsupp-
lägg där eleverna får testa på hur livet går till i bygg-
branschen. Det är även ett ypperligt tillfälle att skapa 
kontakter inför framtiden. 

Noah Wolff berättar att på 
bygg- och anläggnings-
programmet är det en bra 

gemenskap i klassen. Lärarna 
hade i början av gymnasiet roliga 
och spännande aktiviteter för att 
eleverna skulle lära känna varan-
dra bättre. Noah har bra erfaren-
heter från bygg- och anläggning 
på Tingsholmsgymnasiet.
 - Om du är intresserad av 
snickeri och att bygga är pro-
grammet bra anpassat för dig.

PÅ HESTERS INDUSTRIOMRÅDE 
har programmet sin verksamhet i 
nya och fräscha lokaler med eget 
fika- och lunchrum. I lokalerna 
kan eleverna bygga och testa sig 
fram med nya och roliga projekt. 
 - Transport får du enkelt och 
snabbt till Tingsholmsgymnasiet 
när du ska läsa andra ämnen 
och skollunch. Du får även extra 
pengar från CSN om du väljer 
att läsa programmet eftersom 

man går ett lärlingsprogram, 
berättar Noah och ser väldigt 
glad ut.  

DET KAN VARA svårt att välja 
vilket program man vill gå men 
för Noah var de enkelt och ett 
givet val. Han har många i sin 
omgivning som berättat hur 
kul och spännande det är att gå 
bygg- och anläggningsprogram-
met, men också hur man får bra 
kontakt med olika byggföretag. 
Det leder ofta till att det är lätt-
are att få jobb efter gymnasiet. 
 - Det är väldigt roligt att få 
göra saker som knyter an till livet 
efter skolan och få bra kontakter 
i branschen än att bara sitta i en 
skolbänk, säger Noah.
 
NOAH BERÄTTAR ÄVEN att det är 
roligt att få göra mer praktiska 
saker som att bygga ett helt nytt 
hus från grunden och se hur det 
går till. Som elev på programmet 

är man lärling vilket innebär att 
man får se och lära av människor 
som varit i byggbranschen länge.  
 På bygg- och anläggningspro-
grammet ingår olika arbetsupp-
gifter som du löser själv eller med 
andra. Man får träna sin förmåga 
att vara kreativ, självständig och 
ta initiativ. Man lär sig också hur 
det kan vara att driva ett eget 
företag genom alla möjligheterna 
inom programmet. 

GÅR DU I årskurs 9 och är nyfi-
ken på bygg- och anläggnings-
programmet? Gillar du dessutom 
att snickra och bygga? Ja, då är 
Noahs budskap glasklart.
 - Det är ett givet val att du ska 
söka till programmet!  

TEXT: MAJA BLOM

Kontakter för 
framtiden

ulricehamn.se/ba
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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

Arvid Andersson
Alexandra Ullström 

ulricehamn.se/ee

Det pågår febril aktivitet i 
en av lokalerna på el- och 
energiprogrammet. Varje 

elev har en stor kopplingsplatta 
där strömbrytare och eluttag 
ska monteras och koppplas. 
Arvid Andersson och Alexandra 
Ullström får lägga ifrån sig sina 
verktyg några minuter för att 
berätta hur de ser på sitt val av 
program. Känsla och intresse 
styrde valet till stor del och så här 
i början av höstterminen känns 
det helt rätt säger Alexandra.
 - Det är väldigt kul och 
intressant!
 Arvid berättar att det var 
el- och energiprogrammet som 
lockade mest och så var det också 
för Alexandra.
 - För mig var det självklart! 
Jag vill bli programmerare till 
slut och ska studera på högskola 
efteråt. På det här programmet 
blir man väldigt händig. Att bli 
elektriker innbär att man kan 
falla tillbaka på det yrket sedan 
om man vill. Då har man två 
olika utbildningar!

Det är många som vill läsa el- och energiprogrammet 
och söktrycket har varit högt de senaste åren. Möt Arvid 
och Alexandra som har börjat sitt första läsår på  
programmet.   

ÄVEN OM det är ett yrkesförbere-
dande program finns möjlighe-
ten att läsa ett så kallat högsko-
lepaket, vilket innehåller kurser 
för  att kunna bli behörig till 
vidarestudier. Det är något som 
Alexandra har tänkt, medan Ar-
vid vill gå ut i yrkeslivet direkt. 
Men vad är det som lockar med 
programmet?
 - Det kommer alltid finnas 
jobb. Efter skolan så kan man 
jobba direkt. Sedan tycker jag 
det är väldigt kul att pilla med 
saker och koppla säger Arvid.

VI ÅTERVÄNDER till beslutet att 
välja ett program när man går i 
årskurs 9. Här har båda en del 
tips att ge!
 - Ta vara på besöksdagen och 
öppet hus. Det är väldigt viktigt 
att inte bara gå på det som kom-
pisarna vill. El var mitt eget val 
och jag kände mig hemma här 
efter att besökt programmet. Lä-
raren vi träffade var riktigt härlig! 
Jag var lite osäker innan, men 
sedan visste jag direkt att det var 

”Kul och  
intressant”

här jag ville gå menar Alexandra.
 - Om man väljer nåt som 
inte alla andra kompisar gör, så 
blir man inte utanför. Det är en 
liten klass och alla är med alla, 
resonerar Arvid.

I VARJE årskurs på programmet 
finns det tolv platser. De senaste 
åren har söktrycket varit högt 
och det har varit kö till platserna. 
Andelen killar dominerar, men 
fler och fler tjejer söker sig till 
programmet.
 - Jag är tjej och går el, det är 
ju inte många som gör det, och 
många säger att “du är normbry-
tare” du går mot strömmen. Jag 
vill göra mitt egna val och det är 
viktigt att andra inte pushar på. 
Man ska inte låta vänner eller 
föräldrar bestämma!
 - Fler inser nog att det är 
smart att gå el, vi kommer alltid 
att ha jobb, och det finns alltid 
möjlighet att läsa ämnen för hög-
skolebehörighet, avslutar Arvid. 
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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

            
 

EK EKONOMI-
PROGRAMMET

Saga Gustafsson
Amanda Kaburek
Calle Svensson
Axel Isacsson

ulricehamn.se/ek  

Möt fyra elever som börjat sitt sista läsår på Tingsholms-
gymnasiet. Varför valde de ekonomiprogrammet? Hur ser 
framtidsplanerna ut?

Ekonomiprogrammet på 
Tingsholmsgymnasiet är ett 
uppskattat högskoleförbe-

redande program som erbjuder 
kunskap inom ekonomi, juridik 
och andra samhällsrelaterade 
områden.  
 Saga Gustafsson går juridikin-
riktningen och för henne var 
gymnasievalet självklart. 
 - Ekonomiprogrammet är en 
utbildning med bred behörighet 
för framtida studier. Dessutom 
att få möjligheten att välja inrikt-
ning som passar en själv har gjort 
pluggandet enklare, säger hon. 

PÅ JURIDIKINRIKTNINGEN har 
de bland annat fått arbeta med 
viktiga frågor som finns utanför 
skolan.
 - Vi har fått en bättre förmåga 
att analysera vissa problem och 
vad vi har för slags rättigheter i 
samhället, berättar Calle Svens-
son, som även han har riktat in 
sig på juridik.  

UTÖVER INRIKTNING juridik 
finns också inriktningen ekono-

mi. Här går Amanda Kaburek 
och Axel Isacsson. 
 Anledningen till att ekonomi-
programmet lockade just dem 
var på grund av att det erbjuder 
många yrkesvägar att rikta in sig 
på efter gymnasiet.
- Anledningen att jag valde 
Tingsholm var att de har skid-
gymnasiet, tillägger Axel. 

INOM INRIKTNINGEN ekonomi 
har de bland annat lärt sig om 
företagsekonomi, marknadsfö-
ring inom ett företag samt hur 
ett företag arbetar med allt från 
affärsidé till bokföring. 
 Eleverna får under årskurs två 
företagslärande  hos ett företag 
tio gånger, vilket skapat en för-
ståelse för hur ett företag drivs. 
 - Genom kontakten med fö-
retaget har vi fått undersöka och 
ta reda på hur det ser ut på ett 
företag, vilket har varit jättekul, 
menar Amanda. 

FÖRVÄNTNINGARNA PÅ sista året 
är höga och de hoppas på att 
få närvara i skolan för resten av 

Bred behörighet för  
framtida studier

TEXT: TINDRA ISAKSSON

gymnasietiden. 
 - Att få starta UF-företag och 
sätta igång med gymnasiearbetet 
kommer att bli jätteroligt och 
lärorikt, uttrycker Saga samtidigt 
som de övriga instämmer. 

PÅ EKONOMIPROGRAMMET 
utvecklar eleverna fördjupade 
kunskaper inom företagande. 
Ung företagsamhet (UF) innebär 
en möjlighet för eleverna att 
sätta sina teoretiska kunskaper i 
praktisk tillämpning. Under ett 
helt läsår får de tillsammans med 
klasskompisar utveckla en affärs-
sidé för att sedan starta, driva 
och avveckla ett eget företag. 

GEMENSAMT FÖR alla fyra är 
framtidsplanerna då tankarna är 
att arbeta något år för att sedan 
fortsätta med vidare studier på 
högskola. 
Någon som redan riktat in sig på 
drömyrket är Calle. 
- Om allt går som det ska vill jag 
läsa vidare till affärsjurist.
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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
Entreprenörskap, 100 p
Instrument eller sång 2, 100 p
Bruksspel och ackompanjemang, 
100, p

ES ESTETISKA
PROGRAMMET

Madeleine Hansson 
Linn Andrén
Isabell Baihofer

Lilla bilden: 
Tove Wiik
Elias Pfolz

TEXT & FOTO: MELANIE LUNDELL

Under en heldag fick eleverna i årskurs tre spela in ett slut-
projekt i kursen estetisk kommunikation i Folkets Hus. Det 
blev en konsert som speglar 1940-talets kulturella sida.

Tove Wiik och Elias Pfolz 
Jylhä har varit på scen 
som en del av konsertens 

orkester. De möter nu upp i 
strålkastarljusets skuggor bakom 
scenen. 
 - Kul med ett projekt 
som speglar en an-
nan tid. Man får 
skådespela och 
leva sig in i 
det vilket är 
väldigt ro-
ligt, berättar 
Tove.
 För Elias 
var valet av det 
estetiska pro-
grammet en själv-
klarhet. Hans intresse 
för musik ligger honom varmt 
om hjärtat och att få utvecklas 
musikaliskt var en målsättning 
med gymnasievalet.
 - Jag håller på med musik rätt 
ofta på fritiden och kunde inte 
tänka mig ett annat gymnasie-
program, berättar Elias.

HANS FÖRKUNSKAPER inom 
det musikaliska var aningen 
bredare än Toves, men på det 
estetiska programmet anpassas 
undervisningen efter individens 
kunskapsnivå. 

 - Ett intresse väger mer än 
förkunskaper på det estetiska 
programmet. Man hittar sin 
nivå, och det gör läraren också, 
säger Tove.

ATT HA PRAKTISKA 
ämnen i schemat ser de 

båda som positivt. 
Det blir en bra 
kontrast och 
skapar en balans 
mellan teori och 
praktik.
 - I de este-

tiska ämnena 
får man kom-

ma iväg lite från 
verkligheten, drömma 

sig bort och uttrycka sig 
musikaliskt. Det praktiska gör 
det teoretiska mer lättsamt, säger 
Tove med ett leende på läpparna. 
Elias nickar och håller med.

I JUNI 2022 tar de studenten. 
Deras planer efter gymnasieti-
den ser lite olika ut. Elias ser en 
framtid inom musikens värld 
men vet ännu inte vilket spår 
han ska gå i.
 - Det finns många yrken inom 
musikbranschen. Jag vet inte om 
jag ska gå på en folkhögskola för 
musik, starta ett band eller kan-

ske skriva musik åt någon artist. 
Jag tar det lite som det kommer.

TOVE HAR DÄREMOT en 
annan plan efter studenten. Hon 
planerar att mönstra, något som 
engagerar henne. Om hon ska 
studera musik är ännu oklart 
men hennes kunskaper från 
gymnasietiden tar hon med sig 
vidare i livet. Kanske blir det 
vidare studier inom det längre 
fram.
 - Jag vet att jag ska mönstra 
men om det blir vidare studier 
inom musiken får vi helt enkelt 
se.

DET ESTETISKA programmet 
är ett högskoleförberedande 
program. Elias vill mena att om 
man är intresserad av att studera 
musik finns det ingen anledning 
att tveka.
 - Det viktiga är att man har 
en glöd inom sig och en vilja att 
lyckas, berättar han. Något som 
också Tove håller med om.
 - På det estetiska programmet 
finns inga omöjligheter, bara 
utmaningar. Alla är på olika nivå 
men man hittar sitt sätt att ut-
vecklas på, säger hon avslutande.  

En drömutbildning

ulricehamn.se/es
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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 1,2 
300 p
Förbränningsmotorer, 100 p
El- och hybridfordon 1,2 200 p

Möjlighet till körtkortsbidrag på upp 
till 12 000 kr.

Vilma Roxenrot
Johan Winter (lilla bilden)

Fordons- och transportprogrammet ger många möjlighe-
ter efter utbildningen. APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ger 
också bra möjligheter till kontakter och framtida jobb.

Det är i fordonsprogram-
mets lokal som eleven 
Johan Winter befinner 

sig. Han går andra året på Tings-
holmsgymnasiet och har ett stort 
intresse för motocross. 
 - Jag hade ingen 
kunskap om 
att meka med 
bilar innan 
jag började 
på fordons-
programmet, 
men jag hade 
intresset för 
att lära mig 
och det har varit 
viktigt. I framtiden 
hoppas jag kunna få 
chans att jobba på mer än bara 
personbil, helst motorcykelverk-
stad eller stridsvagnsmekaniker 
inom militären. 

DET PRAKTISKA i utbildningen 
är det roligaste. Johan förklarar 
vidare hur fordonsprogrammet 
är tillräckligt brett för att senare 
kunna jobba med andra motorer. 
Han har vänner som jobbar 
med lastbilar och traktorer på 
praktiken.

 I Fordons- och transportpro-
grammet ingår även teoretiska 
lektioner. 
 - Det är nödvändiga ämnen 
vi har. De lektionerna vi får 

teoretiskt på fordon är 
viktiga för att vi ska 

kunna veta hur 
man genomför 
ett visst jobb på 
en bil, ingen 
av oss kom 
till Tingsholm 
som färdiglär-
da mekaniker. 

Teorin hjälper 
oss i allt praktiskt 

arbete.

FORDONSPROGRAMMET 
är ett program som genom 
praktiken lär elever även om den 
disciplin som krävs ute i arbets-
livet. Däremot står de inte helt 
på egen fot då Johan förklarar att 
deras lärare pushar dem till att 
klara sig själva.
 - Lärarnas mål på fordons-
programmet är att eleverna ska 
få jobb direkt efter studenten, 
och de har sannerligen lyckats 
bra med att ge sina elever goda 

förutsättningar. En elev som 
gått vidare till jobb som meka-
niker efter studenten är Vilma 
Roxenrot som idag jobbar på 
Bilexpo i Ulricehamn och är 21 
år gammal.
 - Valet att gå fordonsprogram-
met kom av sig självt med tanke 
på de praktiska ämnena och att 
jag hade lite förkunskaper kring 
bilar. Jag hade förr en EPA vilket 
gjorde att jag hade ett intresse för 
just fordon.

VILMA GENOMFÖRDE sina 
praktikperioder under andra och 
tredje året på Bilexpo i Ulrice-
hamn. Praktiken gav henne möj-
ligheten till jobb under loven, 
men även efter studenten. Att 
Vilma fick komma ut i arbetsli-
vet under gymnasietiden gav ett 
annat driv i att jobba vidare.
 - Vi hade praktik två dagar i 
veckan och jag möttes alltid av 
handledare som hade förstående 
för att jag var under utbildning.  
 Chansen för att visa fram-
fötterna ute på praktiken blev 
förmodligen anledningen till att 
de flesta jag känner har fått jobb 
så pass fort efter studenten.

TEXT OCH BILD: MOA HALLGREN

Möjligheternas  
program

ulricehamn.se/ft
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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
Entreprenörsskap 1, 100p
Verktygskunskap, 100p

IN

Axel von Krusenstierna
Albin Torstensson 

ulricehamn.se/in

Efter examen från industritekniska programmet 
finns stora möjligheter att få ett jobb direkt.  
Utbildningen ger en bred kompetens till många  
olika yrkesområden. 

E leverna Axel von Kru-
senstierna och Albin 
Torstensson går sista året 

på programmet. De har båda 
precis avslutat lektion i svets och 
slår sig ner på varsin stol i ett 
av rummen på industriteknis-
ka programmet. Själva hjärtat 
i programmets lokaler är den 
stora verkstadsytan med både 
manuella svarvar, datorstyrda 
maskiner och en industrirobot. 
Att arbeta med maskiner är också 
något som både Axel och Albin 
är intresserade av.
 - Jag har alltid varit intresserad 
av att jobba med maskiner. Jag 
vill gärna ha olika saker att göra 
och här är det en stor variation. I 
ettan började vi med de manuel-
la maskinerna och i tvåan CNC* 
och nu i trean blir det också 
mycket CAD/CAM*, berättar 
Axel.
 
MÖJLIGHETERNA ATT få ett 
bra jobb direkt efter studierna är 

något som både Albin och Axel 
lyfter fram som en stor fördel 
med programmet. Bredden 
skapar också förutsättningar för 
många olika typer av jobb – eller 
i framtiden också vidarestudier.
 - De flesta som går program-
met ser det nog som en stabil 
grundutbildning. Sedan kan man 
jobba med många olika saker 
inom industrin. Att exempel-
vis jobba vid en maskin, som 
reparatör och CAD/CAM-ritare, 
resonerar Axel. 
 - Jag kanske jobbar några år 
inom industrin och sedan läser 
jag nog vidare. Det är som Axel 
sa att det är en bra grund. Min 
dröm när jag var mindre var att 
bli pilot. Så man får se vad som 
händer, säger Albin.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
är en viktig del i att skapa kon-
takter och få känna på arbetsli-
vet. Under 15 veckor totalt är 
eleverna ute på ett företag, vilket 

Albin menar är en värdefull del i 
utbildningen.
 - APL har varit väldigt läro-
rikt. Om vi inte hade haft det 
tror jag inte att jag kunnat lika 
mycket.
 Att få jobba praktiskt är en 
viktig orsak till valen av program 
menar både Albin och Axel, även 
om det i utbildningen också in-
går ämnen som är mer teoretiska.
 - Här på industriprogrammet 
jobbar vi med saker som blir nå-
got, exempelvis en hammare som 
vi också får behålla. Det blir ett 
bevis på att man kan något, inte 
bara en bokstav på ett papper. 

*CNC är ett datorsystem som 
används för att styra verkstadsma-
skiner och CAD/CAM innebär 
datorstödd design och tillverkning.

Jobb efter 
studierna
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FS FÖRSÄLJNINGS- OCH  
SERVICEPROGRAMMET

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 1, 100 p
Branschkunskap inom handel, 100 p
Information och kommunikation1, 
100 p
Personlig försäljning 1, 100 p
Praktisk marknadsföring 1, 100 p
Affärsutveckling och ledarskap, 100 p
Handel och hållbar utveckling, 100 p
Inköp 1, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING
Handel specialisering 1,2,3, 300 p
Information och kommunikation 2, 
100 p
Entreprenörskap och företagande, 
100 p
Personlig försäljning 2, 100 p
Praktisk marknadsföring 2, 100 p

Saga Eliasson
Caisa Johansson (lilla bilden)

ulricehamn.se/fs

Nytt namn på  
programmet
Nu byter Handels- och administrationsprogrammet namn till 
Försäljnings- och serviceprogrammet, men det arbetsplats-
förlagda lärandet är fortfarande i fokus.

Det centrala i det nya 
programmet är liksom 
tidigare APL, det vill säga 

arbetsplatsförlagt lärande. Det 
innebär praktik på ett eller flera 
företag under studietiden i minst 
15 veckor. Ett företag som under 
många år tagit emot elever är 
Staples och där har Saga Eliasson 
sin APL. Att jobba i butik hand-
lar om att ha kunden i fokus 
och Saga berättar att det är just 
kundkontakten som är rolig, vad 
man säljer är inte lika viktigt. 
 - Det roliga är att träffa alla 
kunder. Just här på Staples får 
man möte både privat- och 
företagskunder, så det är väldigt 
brett, menar hon.

TIDIGARE HADE Saga praktik på 
Lager 157 och beskriver att det 
är viktigt att få se och lära sig hur 
arbetslivet fungerar. En viktig del 
är också att få praktisera det man 
lärt sig teoretiskt i skolan.
 - Man lär sig hur man 
bemöter kunder och hur man 
säljer saker. Men även hur man 
marknadsför, handlar och säljer 
på nätet. Sedan räknar vi ut bud-
getar. Vi lär oss allt inom handel, 
säger Saga.

Man ska alltid tänka utifrån kun-
dens bästa och kundens behov 
och här är den egna personlighe-
ten viktig i bemötandet menar 
Saga.
 - Man ska vara framåt, glad, 
positiv och en vilja att prata med 
folk!

CAISA JOHANSSON 
har jobbat i Staples 
butik ett tag och 
fick jobbet tack 
vare sin APL-
plats. 
 - Jag ville jobba 
i butik och det spelar 
ingen roll vad jag säljer, 
det är kundkontakten som är 
rolig. Jag hamnade här på Staples 
när jag gick på programmet, så 
det är superroligt, berättar Caisa 
entusiastiskt.
 Hon tog studenten 2017 och 
att kunna jobba direkt efter stu-
dierna var det som lockade med 
programmet.
 - När jag valde till gymnasiet 
var det praktiken jag ville ha och 
komma ut och testa arbetslivet. 
Det blev som jag tänkte! 

FÖR SAGAS del var valet av 

program inte lika självklart från 
början, men sedan sa det klick!
 - Jag visste inte vad jag skulle 
söka, men sedan besökte jag 
öppet hus och blev helt kär! Det 
kändes direkt som min grej, så 
jag sökte till det. Jag är jät-
tenöjd med mitt val. Lärarna är 

fantastiska och kurserna är 
jätteroliga och intressan-

ta, säger hon.
 Programmets 
bredd är också något 
som Saga ser som 
positivt

 - Det är så brett. 
Det är inget som säger 

att man måste jobba i just 
butik, det kan vara ett lager eller 
allt möjligt. Starta ett företag till 
exempel. 

DRÖMMARNA EFTER studierna 
kan naturligtvis också se helt 
olika ut. För Caisas del var det 
jobb som lockade. Saga ser sitt 
drömjobb lite längre fram i tiden 
där vidarestudier är vägen dit.
 - Jag funderar på att läsa vida-
re på högskola med någonting 
inom företagsekonomi. Kanske 
att bli ekonomiansvarig i en 
butik eller liknande.
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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

Victor Grönberg
Ida Abrahamsson
Hanna Palmqvist

Det naturvetenskapliga 
programmet är huvud-
sakligen ett teoretiskt 

program som har ett fokus i 
de naturvetenskapliga ämnena 
kemi, fysik, biologi och matema-
tik. Men eleverna utför även en 
del praktiska moment, huvud-
sakligen laborationer. 
 En aktivitet som har ett speci-
ellt fokus på just laborationer är 
tre labbdagar som utförs i slutet 
av vårterminen. 

ELEVERNA VICTOR Grönberg, 
Hanna Palmqvist och Ida Abra-
hamsson berättar hur de under 
första labbdagen fick undersöka 
mängden väte i vattnet på tre 
olika ställen i Ulricehamn. 
 - Vi gjorde bland annat en 
titrering där vi testade hur myck-
et saltsyra de här vattenproverna 
kunde ta då. Det gör man för att 
veta buffertförmågan på de här 
olika vattenområdena och det 
innebär då hur mycket de kan 

Naturvetenskapsprogrammet är en högskoleför-
beredande utbildning, men här finns också riktigt 
intressanta aktiviteter som till exempel fältveckan 
i Bohuslän och labbdagar.   

motstå en förändring i ph-värdet, 
säger Victor. 
 När labbdagarna skulle sam-
manfattas var det inte mätningen 
som var roligast utan hur elever-
na kunde röra sig i vatten!
 - Det roligaste var nog att gå i 
vadarbyxor, berättar Ida.
 Hanna och Victor höll med 
om att gå i vadarbyxor var det 
roligaste. Det är något som 
eleverna inte har testat på förut. 
Vadarbyxor är vattentäta hängsel-
byxor som även har fastsvetsade 
vattentäta stövlar, som används 
för att kunna gå i vatten utan att 
bli blöt. 

DERAS FÖRSTA år på naturve-
tenskapsprogrammet har varit 
lärorikt enligt Hanna och hon 
kände sig väl förberedd inför 
laborationerna. 
 - Lärarna har varit väldigt 
duktiga med att ge oss den infor-
mationen vi behöver veta innan 
vi ska utföra laborationerna.

Labbdagar  
på natur

 Hanna, Victor och Ida näm-
ner att det ingår mycket plugga 
på programmet men de anser 
också att många överdriver. Är 
du intresserad av naturvetenskap-
liga ämnen så blir det enklare. 
 - Det är mycket plugg, det kan 
man inte säga emot men många 
överdriver, säger Ida.

IDA BERÄTTAR också att hon var 
ganska nervös när hon började 
programmet. Hon trodde att det 
skulle vara väldigt svårt. Snart är 
första året över och för Ida så var 
det inte så farligt som hon först 
trodde.
 - Jag hade inte de högsta 
förhoppningarna när jag började, 
för att jag tänkte att det skulle bli 
en massa plugg och att man bara 
skulle sitta och läsa en massa hela 
tiden, men vi har ju gjort ganska 
mycket praktiskt också och det 
har varit kul. 

TEXT: ANDJELA KUZMANOVSKI

ulricehamn.se/na
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SA SAMHÄLLSVETENSKAPS- 
PROGRAMMET

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 information 
1, 2, 200 p
Medieproduktion 1,2, 200 p
Medier, samhälle och kommunikation 
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

Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder tre 
inriktningar. Melanie, Noel och Zena berättar 
hur det är att läsa på respektive inriktning.

Samhäll är en bred ut-
bildning som passar alla, 
berättar Melanie Lundell 

från medieinriktningen. 
- Där kan man utföra praktiskt 
arbete. Den som gillar foto, film 
och redigering kommer stortri-
vas.
 Det ämne Melanie gillar 
mest är Journalistik. Där ingår 
även moment inom reklam och 
information.
 - Journalistiken är utmanande 
och ger en bred och bra grund.

MELANIE TITTADE på estetiska 
program från början men valde 
samhällsvetenskapsprogrammets 
medieinriktning då hon inte vill 
pendla till andra skolor. Under 
året har Melanie arbetat med 
podcast, hon skulle säga att det 
var det mest lärorika och roligas-
te kursmomentet av dem alla. 
Man fick stor frihet och mycket 
inflytande i uppgiften.
 - Man kunde göra sin grej. 
Om man är kreativ blir arbetet 
lättare och jag upplever att min 
kreativitet fått stort inflytande i 
det praktiska arbetet.

EN ANNAN inriktning är beteen-
devetenskap där Noel Cederkull 
går.

 - Det roligaste kursmomentet 
jag haft var integrationsprojektet. 
Vi samarbetade med personer 
från introduktionsprogrammet 
och fick hålla i egna aktiviteter 
för att lära känna varandra.
 Noel menar att personer som 
vill utvecklas, lära känna nya 
människor, utmanas och som 
är ansvarsfulla, ska välja inrikt-
ningen. Det speciella med att gå 
beteendeinriktning är sättet man 
jobbar på, genom att interagera 
med andra personer. Det är mer 
socialt och man lär sig mer om 
människan.
 - Att gå beteende innebär ett 
stort ansvar i planering av aktivi-
teter, vara modig och lära känna 
nya personer.
ZENA IBRAHIM går inriktning 
samhällsvetenskap. Hon valde 
den för att hon är intresserad 
av samhällsfrågor, historia och 
mänskliga rättigheter som man 
får relativt mycket information 
om. Detta är till stor fördel för 
henne då hon vill utbilda sig till 
advokat.
 - Inriktningen passar för den 
som vill fördjupa sig i samhälls-
frågor och gillar historia, en per-
son som vill förändra samhället 
till det bättre, menar Zena.
Hittills har Zena uppskattat 

kurser i histo-
ria men också 
fördjupande 
kurser i sam-
hällsveten-
skap.
 - På den 
här inrikt-
ningen går 
man djupt 
ner i samhälls-
frågor och poli-
tik, det tycker 
jag väldigt 
mycket om. 
Jag gillar 
historia då 
man får 
veta mycket 
om hur 
världen har 
utvecklats 
och hur vi 
blev till i 
den värld 
vi lever i 
nu.

Ett program med tre 
olika möjligheter

TEXT OCH BILD: NORA CEDERKULL

ulricehamn.se/sa
Zena Ibrahim, Melanie Lundell,   Noel Cederkull
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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 PRODUKTUTVECKLING
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 samhällsbyggande, 100 p, 
Miljö- och energikunskap, 100 p, Program-
mering 1, 100 p. 
SPÅR 3: Matematik 4, 100 p Fysik 2, 100 p, 
Matematik 5, 100 p

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK
Dator- och nätverksteknik 100 p
Programmering 1, 100 p
Webbutveckling1, 100 p
Fysik 2, 100 p
Matematik 4, 100 p
CAD 1,2, 100 p
SPÅR 1: Fysik 2 100 , Matematik 4 , Hållbart 
samhällsbyggande 
SPÅR 2: Hållbart samhällsbyggande, Miljö- 
och energikunskap, Matem. 4 
SPÅR 3: Fysik 2, Matem. 4, Matem. 5
 
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

Vilka inriktningar som starta kommer beror 
på antalet sökande.

TE

På teknikprogrammet går 
Jacob Bergman, Rasmus 
Johansson och Tilda 

Pettersson. Rasmus valde teknik 
då det verkade intressant och 
roligt. Tilda ville gå ett brett 
program som ger bra förutsätt-
ningar för framtiden. För Jakob 
var programmet ett självklart val 
då han vill jobba som arkitekt i 
framtiden.
 - Efter gymnasiet kommer jag 
att läsa arkitektur på högskola, 
berättar Jacob.

PÅ TEKNIKPROGRAMMET läser 
eleverna många teoretiska kurser, 
exempelvis matematik och fysik.
 - Vi läser en hel del matema-
tik som är förekommande i ett 
flertal kurser, berättar Rasmus. 
 Rasmus tillägger att matten 
inte nödvändigtvis behöver vara 
särskilt svår om man är villig att 
lägga ner tid och energi på den. 
Tilda säger att det är ett roligt 
men samtidigt utmanande pro-
gram. Tilda lyfter att det finns 

en bra variation i kurserna, det 
känns lagom.
 - De flesta kurser har en röd 
tråd men att det även finns kur-
ser som urskiljer sig en aning. 

ELEVERNA HAR även tävlat i 
CAD (Computer-Aided Design). 
Tävlingen bestod av tre olika 
steg varav de två första stegen 
var uttagstävlingar. Man tävlar 
individuellt och håller igång i 
flera timmar. Kvalificerar man sig 
vidare från de två första uttags-
tävlingarna är det en elev per 
skola som går vidare till SM-final 
vilket är sista steget. I finalen 
finns endast sex platser. Jacob 
lyckades i år att kvalificera sig till 
final. 
 - Det är kul att få jämföra sig 
med andra elever och se hur man 
ligger till, menar han.
 Rasmus och Tilda ansåg att 
tävla i CAD var både utmanande 
och roligt. 
 - En tävling som var utöver 
det vanliga.

DE TRE eleverna har lite olika 
framtidsplaner. Rasmus har 
planer på att plugga direkt efter 
studenten och siktar på att bli 
civilingenjör efter ytterligare stu-
dier. Efter gymnasiet skulle Tilda 
vilja starta ett eget företag. 
 - Jag är lite osäker på vad jag 
ska göra direkt efter gymnasiet, 
men jag skulle gärna vilja starta 
ett eget företag.

DE AVSLUTAR intervjun med att 
ge några enkla råd till framtida 
teknikelever. De berättar att det 
kan vara bra att vara studiemoti-
verad och tycka om utmaningar. 
De uppmanar också kommande 
teknikelever att lägga ner tid på 
matematiken då det kan vara 
ett ämne som upplevs aningen 
tyngre än de andra kurserna. 
 - Det bästa med teknikpro-
grammet är att man utvecklas 
mycket och att det finns en röd 
tråd mellan de flesta ämnena, 
berättar Tilda.  

Teknikprogrammet ger möjlighet att välja både 
inriktning och olika kurser. Här kan framtids-
drömmarna förverkligas!

Förverkligar  
framtids-
drömmarna

TEXT: PONTUS HÅKANSSON

ulricehamn.se/te

NY!

Jacob Bergman, Tilda Pettersson, Rasmus Johansson
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Hannah Pitkänen
Omar Milhem (lilla bilden)

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
Anatomi och fysiologi 1,2, 100 p
Funktionsförmåga och funktionsned-
sättning 1, 2, 200 p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Hälso- och sjukvård 1,2, 200 p
Omvårdnad 1,2, 200 p
Psykiatri 1,2, 150 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Social omsorg 1, 2, 200 p
Svenska 2, 100 p
Barn- och ungdomssjukvård, 200 p

Möjlighet till körkortsbidrag på upp till 
12 000 kr.

Bästa vägen till  
sjuksköterska
Möt Omar Milhem och Hannah Pitkänen som läser vård- 
och omsorgsprogrammet på Tingsholmsgymnasiet. 

Jag tycker det är kul att 
vi kombinerar praktiska 
moment med teori, säger 

Hannah och Omar håller med.
 - Det är väldigt viktigt att 
träna på det praktiska efter att 
ha läst om hur saker går till. Vi 
tränar oftast på det i det 
rummet, fortsätter 
han och nickar 
mot metodrum-
met. 

PÅ PROGRAM-
MET får eleverna 
träna på att ta 
venprov, blodtryck 
eller kolla puls. 
 - Första gången var det 
lite stressigt att ta venprov, men 
jag tränade på det många gånger 
innan jag gjorde det på en 
människa, berättar Omar.
 Efter gymnasiet vill Omar 
jobba som sjuksköterska. Senare 
planerar han att läsa upp mate-
matik och engelska för att kunna 
utbilda sig till operationssjukskö-
terska. 
 - Jag tycker programmet för-
bereder mig väldigt bra på det, 
menar Omar.
 

HANNAH VILL också bli sjukskö-
terska och håller med om att 
programmet har förberett henne 
väl på hennes framtidsplaner. 
Hon var osäker om hon skulle 
välja programmet först men har 
insett att hon valde rätt 

 - Jag tänkte först välja natur 
men vård- och omsorg 

förbereder mig mer 
praktiskt. Vi får 
mycket erfarenhet 
av allting för att 
sedan kunna plugga 
vidare till något inom 

vården. 

VILL DU bli läkare eller fysi-
oterapeut kan du också söka till 
vård- och omsorgsprogrammet 
då du får både teoretisk kunskap, 
men också praktisk erfarenhet. 
 Men det är höga krav på 
programmet. Här testas inte 
bara teoretiska kunskaper utan 
också den sociala- och praktiska 
förmågan. 
 - Jag skulle säga att det är 
svårare än vad man tror! Det är 
nog en del som går in med in-
ställningen att det inte är så svårt 
eller att vård inte är lika mycket 

plugg som andra program, men 
vill man så finns det saker att 
göra hela tiden, säger Hannah. 
 - Jag trodde i början att vård- 
och omsorg är lätt, att man 
inte gör så mycket där men det 
stämmer inte, man gör väldigt 
många saker, instämmer Omar 
och skrattar. 

UNDER STUDIETIDEN ingår även 
praktik, APL (arbetsplatsförlagt 
lärande). Hannah berättar om 
hur hennes praktik har sett ut.
 - Jag var på ett äldreboende 
första året. I årskurs två hade vi 
hemtjänst och LSS, då var jag på 
psykiatriboende och under sista 
året kommer vi vara på sjukhus, 
barnsjukvård och akutsjukvård.
 Eleverna på vård- och omsorg 
har under sina praktikperioder 
möjlighet att se hur arbetslivet 
fungerar.
 - Det är din handledare som 
bestämmer vad du får göra på 
praktiken utifrån de kunskaper 
som du visar upp, förklarar 
Omar.

TEXT: ALICE EWERTSSON

ulricehamn.se/vo
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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 

VÄXER

HANTLAR 
TRÄNINGSMASKINER  

MOTIONSCYKLAR 
LÖPBAND  

CROSSTRAINER 
BÄNKPRESS   
STAKMASKIN  

M. M. 

G
Y
M

T I N G S H O L M

Just nu arbetar vi på särskolan 
med städer i Sverige. Med start 
i vår närhet har vi börjat 

med att utforska vår egen stad 
Ulricehamn. Vi har åkt runt i 
kommunen och besökt var varje elev 
och personal bor. Det resulterade sedan i en karta 
över Ulricehamns kommun med bilder på respek-
tive bostad. På syslöjden tillverkade vi en kopia av 
Ulricehamns stadsvapen.  
 Vi har även gjort diverse studiebesök och lärt oss 
om samhällsfunktionerna som polis och rädd-
ningstjänst samt utforskat stadskärnan och dess 
utbud. Med hjälp av Ulricehamns Tidning har vi 
tagit reda på vad som hänt i vår stad och diskuterat 
detta tillsammans i klassen. Efter Ulricehamn var 
det dags att ”resa” ut i hela Sverige. 

HÄR HAR vi valt att utgå från musiken. Varje vecka 
presenteras en artist eller grupp från någon stad i 
vårt avlånga land. Därefter tar vi reda på var artis-
ten kommer ifrån och visar bilder och presenterar 
lite viktiga fakta från den aktuella staden. Vad är 
staden känd för? Vad finns det för sevärdheter i sta-
den? Hur stor är staden? Hur många bor i staden?  
 Vi visar också ett klipp där vi hör hur man 
pratar i denna del av landet och jämför det med vår 
dialekt. På en karta placerar vi ut veckans stad och 
visar hur långt det är från Ulricehamn och hur den 
förhåller sig till övriga städer vi ”besökt”. Förut-
om Ulricehamn läggs extra fokus på Stockholm, 
Göteborg och Borås. Stockholm då det är vår hu-
vudstad och vår största stad med regering, riksdag 
och kungahus. Göteborg som är Sveriges andra 
stad med Liseberg, Universeum, samt närheten till 
Ulricehamn. Borås då det är en stad som alla våra 
elever har besökt och kan relatera till på grund av 
närheten. 

DÅ VI 
inom all 
vår undervisning 
använder tecken som stöd, 
det vill säga teckenspråk där man enbart foku-
serar på de väsentligaste orden i meningen så tränar 
vi på städernas tecken. Stockholm tecknas som 
en kungakrona, Göteborg som kranar från varvet, 
Borås som en sax på grund av sitt textila arv. När vi 
sedan kommer till vår stad så blir det lite svårare att 
förstå logiken då Ulricehamns tecken är bokstaven 
U som slås mot halsen som en halshuggning. Detta 
tror vi härstammar från galgbacken som låg vid 
kroken på väg till Timmele i mitten av 1800-talet. 
 Som avslutning på detta arbetsområde planerar 
vi att besöka antingen Borås eller Göteborg och 
någon av de sevärdheter som finns där.

Sverigeresan med 
särskolan
TEXT OCH BILD: MARTIN CARLSSON



Utövar du någon idrott eller gillar att uttrycka 

dig i bild, dans eller musik? När du söker till 

gymnasiet har du möjlighet att välja någon av 

våra profiler. 

I samarbete med idrottsföreningar erbjuder vi 

nu fler idrotter än tidigare. Gå in på vår hemsida 

för att se vilka som är aktuella. Kontakta oss om 

du inte hittar just din idrott!

NIU Längdskidor ansöks via Svenska Skidförbundet

NYHET!  
FLER IDROTTER  
ATT VÄLJA PÅ!

Mer info finns på: 
www.ulricehamn.se/profiler
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