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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
HEMSIDA: www.ulricehamn.se/tingsholm

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

FRAMSIDAN: Mille Samuelsson EK22a - Idrottsprofil, Wakeboard

facebook.com/tingsholm instagram.com/tingsholmsgymnasiet
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Läs mer om våra olika profiler på:
www.ulricehamn.se/profiler

För den som vill satsa på sin idrott finns flera alternativ 
på Tingsholmsgymnasiet. Allt från längdskidor (som nu 
mer är ett riksidrottsgymnasium) till LIU fotboll, hockey 
och valfri idrott i LIU Special (Lokal idrottsutbildning).

M
ille Samuelsson har precis börjat 
Tingsholmsgymnasiet och det var 
passionen för wakeboard som fick 
honom att flytta från Eksjö till 
Ulricehamn. 

 - Jag började åka kabelwakeboard för tre år 
sedan och fastnade rätt så snabbt för wakebo-
ard och åkte väldigt mycket efter jag provade 
första gången. Sedan har det blivit mycket 
träning, säger Mille.

I ULRICEHAMN FINNS den så kallade wakebo-
ardparken på Lassalyckan i en av dammarna 
som anlagts för konstsnöproduktionen. Här 
dras wakeboardåkaren runt av en kabel istället 
för båt, nästan som en skidlift, och i parken 
finns rails och funboxes att utföra olika trick 
på. 
 Mille berättar att parkerna ser olika ut med 
olika typer och nivåer på hindren vilket är det  
som gör sporten rolig och utmanande. Målet 
med träningen och satsningen på sporten har 
han klart för sig.
 - Det är att börja tävla på de internationella 
tävlingarna och komma ut i världen och bli en 
av de bästa!
 I Sverige är sporten än så länge inte jättestor 
men ute i Europa och världen ser det annor-
lunda ut.
 - Den är mycket större internationellt än 
vad den är i Sverige. I exempelvis Tyskland och 
USA är det väldigt stort, där finns hur många 
parker som helst. Men det är inte som fotboll, 
menar Mille. 
 
I PARKEN PÅ Lassalyckan kan vem som helst 
boka ett pass, men det ser inte helt enkelt ut 

att stå på benen för en som aldrig provat!
 - Om man är nybörjare är det nog att 
komma upp första gången som är svårast! Men 
efter ett par gånger får man snabbt en känsla 
för hur man gör. Där jag är i min wakeboard-
träning nu är att göra dubbla handlepass, alltså 
när man ska snurra på kickarna och måste byta 
handgrepp hela tiden för att inte snurra in sig 
i linan. När man ska snurra mer än ett varv 
måste man byta flera gånger i luften och det 
är väl det svåraste just nu. Den här säsongen 
har jag annnars tränat mest på railsen för att 
få ett större trickförråd när man kommer ut på 
tävlingar, berättar Mille.

ATT FLYTTA TILL Ulricehamn är ett stort steg, 
men närheten till träning var avgörande och 
Mille har valt den nya profilen LIU Special 
där alla sporter förutom skidor, fotboll och 
hockey ingår. 
 - Det känns bra, det blir inte speciell wake-
boardträning, men styrka och kondition vilket 
är lika viktigt. När jag är här i parken tränar 
jag wakeboard och på vintrarna har det blivit 
mer av styrka, men nu får jag det även övriga 
året en gång i veckan, så det är jättebra. Det 
blev en bonus att få träna på skoltid!
 Mille berättar också att han en gång i veck-
an tränar med skideleverna på  NIU/RIG och 
även äter kvällsmat med dem i skolan. 

TIDIGARE BODDE MILLE i Eksjö och har alltså 
nu flyttat hemifrån med allt vad det innebär.
-  Jo men det blir annorlunda med mat, tvätta 
och städa och sköta sig själv, men jag trivs 
jättebra med det! W
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På Tingsholmsgymnasiet finns 
en lång tradition att bedriva 
Ung Företagsamhet (UF).  
 På Ekonomiprogrammet och 
Försäljnings- och servicepro-
grammet är det obligatoriskt, 
men UF finns också på andra 
program.

A tt starta ett UF-företag är en lång process 
som börjar med en idé om vad företaget 
ska göra eller producera. Sedan ska fö-
retaget startas, roller 

ska fördelas och ekonomin ska 
skötas. 
 Clara Johansson är en av tre 
personer i företaget Band-it UF 
där hon har rollen som inköps- 
och produktionsansvarig. 
 - Det är väldigt roligt och ett bra sätt att få en 
inblick i hur det faktiskt funkar att starta ett företag. 
Vi lär oss allt från att starta, där vi varit hos banken, 
till att till sist avveckla. Men får en bra bild om hur 
det är på riktigt, menar Clara.

AFFÄRSIDÉN HANDLAR OM att producera och sälja 
läderband för att organisera sladdar. Clara berättar 
att de fick idén från en bild på sajten Pinterest. Att 
det just blev i materialet läder var också en inspira-
tion från ett tidigare UF-företag.
 - Vi har ett samarbete med företaget Elmo där vi 
fått deras spillbitar. Vi får komma dit och hämta när 
vi vill så det är jättebra. Nu har vi varit och skurit 
lädret med bredden 2,5 cm och sedan ska vi ha olika 

längd på dem för att passa till olika sladdar. Speciellt 
till skoldatorernas sladdar för att kunna organisera 
dem.
 Clara berättar vidare att man också ska trycka fö-
retagets namn på läderbanden och det är där sam-
arbetet med elever på industritekniska programmet 
kommer in. Där läser man en kurs i entreprenörskap 
med syfte att också starta UF-företag. Affärsidén är 
bland annat att hjälpa andra UF-företag att ta fram 
olika produkter. Nu har de jobbat fram en prototyp 
som efter en del test nu ska förfinas innan man bör-
jar trycka på läderbanden.

JOSEFINE ANDERSSON ÄR en av eleverna som läser 
entreprenörskap på industritekniska programmet 
och jobbar med att ta fram verktyget för tryckning-
en. 
 - Vi ritar i datorn och skapar verktygsbanor som 
man sedan laddar över till en maskin som produce-
rar stämpeln, förklarar Josefine. 
 Att producera något som kommer användas på 

riktigt och inte bara som en upp-
gift i en kurs menar Josefine är 
roligt. 
 - Det är positivt och intressant 
med UF. Sedan är det jätteroligt 
att få göra något som kommer 
till användning!

MÅLET FÖR BAND-IT UF är att sälja 200 st organise-
ringsband och Clara berättar att de kommer stå på 
olika mässor och marknader, men har också mark-
nadsfört sig på instagram. 
 - Sedan är det släkt och vänner! Vi hoppas också 
att man på skolan köper eftersom vi anpassat ban-
den även till datorsladdarna, säger Clara. 
 När UF-eleverna på industritekniska program-
met är klara med sin del berättar Clara att Band-it 
UF kan förvänta sig att få en räkning för jobbet.
 - En räkning kommer, men de är inte så dyra in-
dustritekniska programmet!

”Positivt och intressant.”

UNG  
FÖRETAGSAMHET

Josefine Andersson och Clara Johansson



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

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 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

9

STUDENTDAGEN
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MEDIA- 
    TEKET
                     -mer än ett bibliotek

I mediateket kan du få se mer om världen. Du 
måste inte gräva i böcker för att uppleva olika 
sidor av omvärlden. Det finnas annat på medi-

ateket som får dig att uppleva kultur från världens 
alla hörn. 
 - Schack är kultur - det kan man inte tro, säger 
Peter. Och våra utställningar under året handlar om 
allt möjligt, från science fiction till machokulturer, 
från andra världskriget till källkritik. 

I MEDIATEKET KAN du göra massa olika saker. 
Du kan givetvis låna en bok eller varför inte spela 
ett parti schack med en vän. Du kan också spela 
brädspel. 
 Mediateket är självklart en jättebra plats för att 
göra skolarbete och grupparbete. Det är en lugn 
plats med mycket bra tillgång till hjälp från per-
sonalen med det mesta. Kanske en matteuppgift 
eller den som kämpar med sitt gymnasiearbete. 
Då finns personalen här och stöttar eleverna i 
jakten på information från lämpliga källor. 

OFTA ÄR PETER med på lektioner för att 
hjälpa eleverna i deras ämnen - självklart 

för ett skolbibliotek, tycker Peter. De 
som jobbar här är alltid sugna på 

att hjälpa elever att nå betyg som 
de siktar på. De vill alltid att 

eleven ska utvecklas så långt 
som möjligt! 

 - Även om vi inte 
vet svaret på 

frågan som 
eleven 

Mediateket finns i mitten av 
Tingsholmsgymnasiets huvud-

byggnad och är mer än bara böcker 
och film. Möt Carin Lindh och Peter 

Rydén som jobbar i Mediateket.

ställer så kommer vi söka upp det för att hjälpa till, 
säger Carin. 
 - Jag lär mig något nytt varje dag. Den dagen 
som jag inte lär mig något är en tråkig dag, menar 
Peter.

I MEDIATEKET FINNS det soffor där man kan 
sätta sig ner och plugga. Bokhyllorna är fyllda med 
filmer, böcker och tidningar. Mediateket är en zon 
där man kan sitta och plugga fokuserat. 
 Under skolåret finns aktiviteter som sker under 
speciella dagar. I december visas julkalendern varje 
morgon. Vid påsken göms ibland ägg bland hyllor 
och böcker. 
 Även runt nobeldagen kan det hända något spe-
ciellt. Under året sker det även olika turneringar, 
ibland på elevernas initiativ - det kan handla om en 
schackturnering eller kanske pi-tävling på pi-dagen 
- där man ska komma ihåg så många decimaler av 
pi som möjligt. Rekordet hittills är från 2019 på 
hela 435 decimaler!

DET ÄR INTE ovanligt att turneringarna som sker 
under året har olika priser som delas ut till första 
och andra plats. Ibland får vinnarna fikabiljetter till 
Tingsholmsgymnasiets egen cafeteria - andra priser 
kan vara biobiljetter, presentkort på cityföreningen 
och böcker.  
 En häftig grej med mediateket är deras nyfiken-
het inför idéer från lärare och elever. Det är alltid 
öppet att skicka in nya förslag och önskemål. Det 
kan handla om allt från nya turneringar eller akti-
viteter som du vill ska finnas i mediatekets regi, till 
nya böcker från din favoritförfattare.
 - Vi säger alltid ja till att hjälpa elever - och vi 

gillar verkligen våra elever, säger Peter och Carin. 

TEXT: MOHAMMAD ISSA



13

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.

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.

Tim-Xander  
certifierar sina 
språkkunskaper

För den elev som är språk- 
intresserad finns det på 
Tingsholmsgymnasiet 
möjlighet att skriva prov 

för certifiering av sina kunskaper. 
I tyska är det Goethe Zertifikat 
och för engelska Cambridge 
English Qualifications.  
 En certifiering är ett bra sätt 
att bevisa sina kunskaper för att 
arbeta eller studera i exempelvis 
Tyskland och England.   
 Tim-Xander Lukkonen går i 
NA21 och har anmält sig till att 
genomföra ett språkprov i tyska 
för Goetheinstitutet. 
 - Min bror har gjort proven 
för Goethecertifikatet och har 
inspirerat mig. Sedan har jag 
också tyska kompisar. Att skriva 
proven för att skaffa ett jobb eller 
studera i Tyskland är mitt mål 
med certifikatet.
 
TIM-XANDER BERÄTTAR 
att han har ett stort intresse 
för språk och kan tänka sig att 
studera till lärare i tyska eller att 
utbilda sig till läkare i Tyskland. 
Intresset för just tyskan beror på 
hans tyska vänner berättar han 
vidare. Nu ska Tim förbereda sig 
för proven och han har en enga-

gerad lärare i tyska till sin hjälp.
 - Min lärare Mats Franzén 
har gett mig bra övningar i hör-, 
skriv- och läsförståelse så jag kan 
öva själv, men sedan lär man sig 
givetvis på lektionerna. Det är 
mycket grammatik i tyskan så 
lektionerna är där man lär sig 
bäst, menar han. 

PROVET GÖRS I Stockholm 
genom Goetheinstitutet och även 
om Tim-Xander är väl förberedd 
erkänner han att det ändå känns 
lite nervöst. Han berättar också 
att det finns sex olika nivåer och 
svårighetsgrader, A1, A2, B1, B2, 
C1 och C2. 
 - A1 och A2 är inte lika 
viktiga för att studera i tyskland. 
B1 och B2 innebär att man kan 
jobba och studera där, men inte  
på universitetsnivå. C1 och C2 
är en väldigt svår nivå. Jag ska 
skriva B2, säger Tim-Xander och 
avslutar:
 - Sedan är det nog troligt att 
jag kommer skriva fler prov.

12
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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

ulricehamn.se/ba

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, som 
han tog studenten ifrån 2021.
 - 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
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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

Isac Brovall

ulricehamn.se/ee

 

- Jag velade lite men kom ganska 
fort fram till att jag ville gå el ef-
tersom jag vill jobba direkt efter 
gymnasiet, berättar Isac.
 Elprogrammet är ett varie-
rande program där eleverna 
arbetar mycket praktiskt. Under 
det andra och det tredje året är 
man dessutom ute på praktik två 
gånger i veckan. Den perioden 
brukar vara mellan höstlovet och 
påsklovet.
 - Jag ser fram emot praktiken. 
Det kommer bli roligt och skönt 
att inte behöva sitta lika mycket 
i skolbänken. Jag tror att man 
kommer att lära sig mycket på en 
arbetsplats och att jag kommer 
också få bra erfarenheter till 
arbetslivet. 

SOM ELEV BEHÖVS inga direkta 
erfarenheter av ämnet innan 
man börjar programmet. Alla är 
välkomna oavsett vilka förutsätt-
ningar man har.
 - Du får all utbildning man 
behöver för att kunna komma 
ut i arbetslivet efter gymnasiet, 
förklarar Isac. 

Valet för Isac Brovall var inte särskilt svårt när han skulle 
söka till gymnasiet. Det som intresserade honom mest 
var just el- och energiprogrammet.    

DET ÄR INGET måste att börja 
jobba direkt efter gymnasiet om 
man inte vill. Vill du plugga 
vidare så finns möjligheten att 
lägga till högskoleförberedande 
kurser. 
 - Vi kan lägga till kurserna om 
vi vill under det andra och tredje 
året som individuellt val, berättar 
Isac. 
 Eleverna på el- och energipro-
grammet läser en kurs vardera 
i matte, svenska och engelska. 
Redan från årskurs 1 finns el på 
schemat. 
 - Det är skönt eftersom jag är 
mer lagd åt det praktiska hållet. 
De roligaste delarna i program-
met är just de praktiska lektio-
nerna, säger Isac och skrattar lite. 

PÅ TINGSHOLMSGYMNASIET är 
klasserna på programmet ganska 
små. Det är en fördel ur flera 
aspekter menar Isac. 
 - Vi har en bra sammanhåll-
ning. Man kommer varandra 
ganska nära och blir kompisar 
snabbt när det är en så liten 
klass. Det är också en fördel att 

”Jag ser fram 
emot praktiken”

vara en liten klass eftersom att 
lärarna kan lägga mer tid på oss 
och hjälpa oss extra mycket om 
det behövs. Den största skill-
naden mellan högstadiet och 
gymnasiet är att man får mer 
frihet men man måste ta mer 
ansvar. Lektionerna blir roligare 
eftersom att man har lektioner 
om saker man är mer intressera-
de av.

DET MAN KAN förvänta sig utav 
att gå el- och energiprogrammet 
är att man går ett program där 
man är redo för arbetsmarkna-
den efter gymnasiet men man 
kan också plugga vidare om man 
skulle vilja göra det.
 - Efter gymnasiet vill jag börja 
jobba direkt men kanske att jag 
pluggar vidare senare. Men jag 
har fortfarande ett yrke att falla 
tillbaka till om jag skulle vilja 
göra det, säger Isac. 
 

TEXT: MELKER MAJLUND
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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

Joar Danielsson
Johanna Folkesson

ulricehamn.se/ek  

Ekonomiprogrammet erbjuder två inriktningar 
och för Johanna och Joar var det självklart vad 
de vill gå.

J ohanna Folkesson och Joar 
Danielsson går andra året 
på Ekonomiprogrammet. 

I årskurs ett läser alla elever 
samma ämnen, men till årskurs 
två och tre kan man välja mellan 
inriktningarna juridik eller eko-
nomi. Joar berättar att han valde 
ekonomi och har nu läst den en 
halv termin.
 - Jag tycker det är roligt, man 
lär sig mycket som är väldigt 
intressant. I ettan bestämde jag 
mig för inriktningen företags-
ekonomi som lät roligare, att få 
jobba mot företag och så.
 Var det självklart att det skulle 
bli ekonomiprogrammet?
 - Nej det var det inte. Jag 
valde mellan det och ett annat 
program. Jag gillar matte och är 
ganska bra på det och ekomiäm-
nena verkade roliga och spän-
nande, säger Joar.

ATT VÄLJA gymnasieprogram 
och sedan inriktning är inte all-
tid enkelt, men Johanna Folkes-
son hade redan under högstadiet 
siktet inställt på att bli jurist och 

då var valet av program enkelt.
 - Jag vill bli åklagare, det är 
målet! Det är flexibla arbetstider, 
man jobbar med både människor 
och mer självständigt så det 
känns väldigt intressant. Så 
programmet passar mig, menar 
Johanna och fortsätter:
 - Det är svårt när man är ung 
att veta vad man vill jobba med. 
Börja tänka vilka ämnen du 
är bra på. Är du sämre i matte 
kanske du inte ska gå exempelvis 
teknik, då bli det svårt. Kanske 
också gå på vilka intressen man 
har. Sedan finns ju också indi-
viduella valet där man kan läsa 
olika kurser om det är så att man 
inte kom in på just det man ville. 
 Joar håller med Johanna i hur 
man kan tänka inför gymnasie-
valet.
 - Intressen och vad man tycker 
är roligt. Det man tycker är ro-
ligt är man bättre på och då går 
det lättare. 

BÅDA HAR KOMMIT halvvägs 
in i sina gymnasiestudier och ser 
fram emot den tid som är kvar. 

Bred behörighet för  
FRAMTIDA STUDIER

Inriktningarna har de bara läst 
en halv termin än och förvänt-
ningarna är stora.
 - I trean har vi UF och det 
verkar väldigt roligt att få testa 
på hur det är att ha ett eget före-
tag, säger Joar.
 - Det ska bli kul att få åka till 
Stockholm och vara med i rätten 
och studiebesök. Det är jätte-
viktigt att få komma ut och se 
verkligheten. tycker Johanna. 
 Joar menar att variationen i 
utbildningen är viktig och fram-
för allt kontakten med bland 
annat företag.
 - På inriktningen ekonomi har 
vi haft en del besök från olika 
företag som varit här och även 
politiker har varit och pratat med 
oss. Det är roligt med variation 
och inte bara sitta med en bok. 
Sedan ska vi också få komma ut 
till företagen för att se hur de 
jobbar.
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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)

ulricehamn.se/ft

Fordons- och transportprogrammet utbildar mot en 
spännande framtid med många möjligheter efter 
utbildningen. 

Det är i fordonsprogram-
mets lokal som vi möter 
Johan Winter som tog 

studenten på Tingsholmsgymna-
siet förra läsåret. Han berättar att 
han har ett stort intresse 
för motocross. 
 - Jag hade ing-
en 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 motorcy-
kelverkstad eller stridsvagnsme-
kaniker 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 22 
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

FRAMTIDSYRKET
UTBILDNING MOT
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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

Marcus Mackay 
Gina Rizk

ulricehamn.se/in

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

Jobb efter stu dierna

E n examen från industritek-
niska programmet innebär 
med stor sannolikhet jobb 

direkt efter studierna. Under de 
tre åren är eleverna ute på olika 
företag och praktiserar (eller gör 
sin arbetsplatsförlagda tid som 
det heter, APL) som också är ett 
bra tillfälle att knyta kontakter 
inför framtiden. 
 I skolan finns en stor maskin-
park med allt från manuella till 
datorstyrda maskiner. Gina Rizk 
och Marcus Macay går sista året 
på programmet. De håller just 
nu på att fräsa gjutformar till ett 
företag som tillverkar fiskedrag. 
 - Företaget som vill ha dragen 
har designat dem och vi har se-
dan gjort i ordning körbanor till 
maskinen som fräser ut formen, 
säger Gina som står och knappar 
på den datorstyrda fräsen.
 Marcus menar att det känns 
coolt att få jobba med verkliga 
saker och inte bara ett rent skol-
arbete. Arbeten från olika företag 
är viktiga inslag i programmets 
undervisning i verkstadslokaler-
na.

SISTA ÅRET PÅ gymnasiet 

skapar också funderingar på vad 
man ska göra därefter. Både Mar-
cus och Gina är säkra på sin sak.
 - Vi kommer att få jobb, säger 
Marcus självsäkert.
 - Det finns många olika typer 
av jobb, du kan bli svetsare, 
CNC-operatör, jobba med ma-
skiner i en verkstad, program-
mera, designa. Här får vi en 
bra grund för det och får också 
möjlighet att känna vad man vill 
jobba med sedan, säger Gina.
 Det är också mycket runt om-
kring i samhället som är svetsat, 
men som man inte tänker på, så 
jobb finns menar de. 

UTBILDNINGEN HAR EN stor 
bredd och det finns alltså möjlig-
het att jobba inom många olika 
yrken. När frågan ställs om ett 
drömjobb svarar båda samtidigt:
 - Svetsare!
 Marcus säger kort och gott 
att det är riktigt kul och att det 
inom svets också finns olika 
yrkeskategorier. Chansen att få 
jobb är hög menar båda, bran-
schen söker efter folk. 
 - Det finns många olika om-
råden inom svets och jag vill bli 

undervattensvetsare. Då måste 
man också lära sig att dyka, eller 
kanske arbeta som rörsvetsare, 
menar Gina.
 Gina har inte dykt med tuber 
förut, men tycker det är kul med 
dykning. Men är det inte läskigt 
att dyka? 
 - Det är därför det är kul, 
säger Marcus! 

NÄR MAN GÅR i nian är det 
inte alltid lätt att välja program 
till gymnasiet. Marcus berättar 
att han kommer från Skottland 
och när han flyttade till Sverige 
kändes det rätt att börja på indu-
stritekniska programmet, något 
han inte har ångrat. För Gina var 
vägen en annan.
 - Jag gick ett annat program 
innan, men kände att det inte 
var för mig. Så när jag började 
här med svetsning kändes det 
rätt direkt. Man ska vilja lära sig 
och vill man så är det ett väldigt 
intressant program, avslutar 
Gina.
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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 kommunikation 1, 
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, 100 p
Information och kommunikation 2, 
100 p
Personlig försäljning 2, 100 p
Praktisk marknadsföring 2, 100 p
Utställningsdesign 1,2, 200 p

Linus Strömsmark
Antonia Ahmetovic

ulricehamn.se/fs

Förverkligar  
FRAMTIDS- 
DRÖMMARNA
Att möta kunder och starta eget företag lockade Antonia 
och Linus att söka till Försäljnings- och serviceprogrammet.

Programmet har egentligen 
funnits länge, men inför 
förra läsåret fick det ett 

nytt namn och ett delvis omarbe-
tat innehåll. Att försäljnings- och 
serviceprogrammet är ett yrkes-
program innebär att eleverna har 
en del av sin utbildning på ett 
företag, så kallad APL (arbets-
platsförlagt lärande). Antonia 
Ahmetovic och Linus Ströms-
mark har precis börjat program-
met och ser redan nu fram emot 
att få vara ute på APL i årskurs 
ett och tre.
 - Jag är taggad faktiskt. Jag 
kan tänka mig att vara i en butik 
för att prova på kundservice, det 
är roligt att träffa folk och hjälpa 
till, säger Linus.
 Linus menar också att det är 
lättare om man som person är 
utåtriktad och social, något som 
Antonia håller med om.
 - Om man väljer att jobba 
som försäljare handlar det om 
att lära sig hur man pratar med 
kunden. Det kan också vara 
enkla saker som att inte stå med 
händerna i fickorna utan visa att 
man är aktiv. Man ska vara trev-
lig och även tänka på sitt språk 
och vara allmänt social, resonerar 
Antonia.

INTRESSET AV företagande och 
försäljning delar både Antonia 
och Linus och var det som gjorde 
att de sökte till programmet. 
 - Jag tyckte att det lät väldigt 
intressant. Man lär sig hur man 
startar eget företag och det har 
jag velat lära mig länge. Jag gick 
faktiskt ett år på Hotell och res-
taurangprogrammet, men det här 
känns roligare och mer som det 
jag vill göra, säger Linus.
 Han berättar också att dröm-
men är att starta ett eget företag 
inriktat på kläder och kanske 
starta ett eget märke. 
 - Det skulle vara häftigt att stå 
bakom en logga eller namn som 
man ser att folk använder, som 
man har skapat själv!
 - Jag vill jobba med inredning 
och kanske starta ett eget företag 
inom det, berättar Antonia.

PROGRAMMET HAR KURSER 
inom bland annat entreprenör-
skap, försäljning och marknads-
föring, vilket skapar bra förut-
sättningar för att arbeta inom 
handel och företagande. 
 - Jag skulle säga att om man 
vill lära sig mycket om hur den 
här branschen fungerar är det 
rätt. Det är ett bra program med 

bra lärare och man har roligt, 
menar Linus.
 - Vill man jobba exempelvis i 
butik eller starta eget företag är 
programmet helt rätt! Man får de 
rätta kunskaperna för framtiden, 
säger Antonia.

PÅ DAGENS LEKTION i kursen 
utställningsdesign jobbar de med 
färglära och att hänga bilder i 
exempelvis skyltfönster. Antonia 
berättar att färger sänder signaler 
och har skapat ett material med 
olika bilder som alla går i rött. 
 - Jag har valt att arbeta med 
rött som i starka känslor. Exem-
pelvis en bild på rosor som kan 
betyda kärlek. En röd solnedgång 
kan göra att man känner sig lugn 
och fridfull. Sedan har vi lärt 
oss texta affischer. Designen är 
viktig!

PROGRAMMET HAR EN 
blandning av teori och praktik, 
som uppskattas av både Antonia 
och Linus.
 - Jag tycker det är bra med en 
blandning. Att jobba fram något 
som man gjort själv och kunna 
visa upp, menar Linus.
 - Alla har olika sätt att visa vad 
man kan, avslutar Antonia.
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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

ulricehamn.se/na

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
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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
Internationella relationer, 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
Samhällskunskap 2, 100 p

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

ulricehamn.se/sa

Samuel Kjellberg, Svea Skantze,  
Adam Dahlgren

Möt Samuel, Svea och Adam som går sista året på 
Samhällsvetenskapsprogrammet. 

Samhällsvetenskapspro-
grammet är ett så kallat 
högskoleförberedande 

program. Att programmet ger 
en bred behörighet är viktigt för 
Samuel Kjellberg. 
 - Jag valde samhäll för att det 
är ett brett program. Andra pro-
gram kan vara att ”om du går det 
här så är det en karriärväg som 
man måste följa”, menar han.
 Svea Skantze går liksom 
Samuel och Adam sista året på 
programmet och berättar att 
hon från början hade ett annat 
program i första hand, men valde 
sedan om till samhäll. 
 - Det är intressant med sam-
hällsinriktade ämnen. Sedan är 
det en bonus att programmet är 
så brett, man har stora valmöjlig-
heter efter studenten.

JUST INTRESSET FÖR samhälls- 
ämnena var något som lockade 
alla tre att välja programmet.
 - Jag säger som Svea, det var 
ämnena som intresserade mig. 
Exempelvis historia och sam-
hällskunskap. Att här kunna 
nischa in mig mer tyckte jag 
verkade intressant, säger Adam 
och Samuel fortsätter:
 - Håller med. Jag gillar verk-
ligen historia och att fördjupa 

mig i samhällsfrågor och kunna 
fördjupa sig i hur det ser ut i 
världen, det avgjorde valet!
 Samuel berättar att han inte 
valde något annat program i 
andra hand, däremot skola.
 - Jag sökte bara till samhäll. 
Första hand här på Tingsholm 
och i andra hand till Borås. Det 
kändes alldeles för jobbigt att åka 
till Borås, jag hade inte klarat 
det. Nu har det varit väldigt 
skönt faktiskt, att pendla hade 
inte känts bra. Dessutom är det 
fortfarande samma saker man 
läser!

INFÖR ÅRSKURS TVÅ och tre väl-
jer samhällseleverna inriktning. 
På Tingsholmsgymnasiet finns 
tre; beteende, media och samhäll.
 - Jag valde samhällsinrikt-
ningen som innehåller fördjup-
ningskurs i historia 3 och det var 
en faktor som avgjorde. Liksom 
samhäll 3 och geografi. Alla 
ämnen som jag ville läsa och 
fördjupa mig inom läser man på 
inriktningen, berättar Samuel.
 Svea gillar det estetiska och få 
möjlighet att uttrycka sig krea-
tivt, vilket gjorde att hon valde 
medieinriktningen.
 - Att exempelvis lära sig fota 
och göra podcasts intresserade 

mig. Det är inte bara skrivan-
de utan man visar också upp 
det man gör mer praktiskt, det 
tycker jag är kul. Sedan är det 
teoretiskt också, men det praktis-
ka och kreativa lockade mest. 
 - Vi som går beteendeinrikt-
ningen är mer intresserade av hur 
människan fungerar. Vi läser mer 
psykologi än de andra och också 
kommunikation. Sedan har vi 
ett projekt inom integration och 
med seniorer. Där får man göra 
skillnad på skoltid, menar Adam.

SAMTALET MED SAMUEL, Svea 
och Adam kommer också in 
på hur den som är intresserad 
av programmet ska tänka. Vad 
kännetecknar programmet? 
 - En fördom man hör är att 
programmet är en förlängning av 
högstadiet. Det är det inte, säger 
Samuel bestämt.
 - Om man gillar att tycka till, 
resonera och diskutera är det rätt 
program menar Svea och Adams 
avslutande kommentar är något 
som de andra också helt instäm-
mer i.
 - Jag tror att de flesta på 
samhäll håller med om att det är 
roligare att skriva än att räkna! 

Ett program - 
tre olika möjligheter
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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:
PRODUKTIONSTEKNIK
Mekatronik 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p

Datorstyrd produktion 1, 100 p
CAD 1,2, 100 p
Robotteknik 1, 100 p
CAD/CAM, 100 p

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK
Dator- och nätverksteknik 100 p
Programmering 1, 100 p
Webbutveckling1, 100 p

SPÅR 1: Fysik 2 100 p, Matematik 4  
100 p, Matematik 5 100 p, CAD 1,2 
100 p 

SPÅR 2: Miljö- och energikunskap  
100 p, Matematik 4 100 p, Geografi 1 
100 p, Fysik 2 100 p 

SPÅR 3: Entreprenörskap 100 p, CAD 1,2 
100 p, Psykologi 1,2 100 p, Ledarskap 
och organisation 100 p
 
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ
Arkitektur – hus 100 p
Hållbart samhällsbyggande, 100 p
Byggnadsverk, 100 p

Samma spår som Informations- och 
medieteknik.

Vilka inriktningar som startar beror på  
antalet sökande.
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NY!

Maja Nordin, Melker Johansson

”OTROLIGT ROLIGT”
Teknikprogrammet ger möjlighet att välja både inriktning 
och olika kurser. Här kan framtidsdrömmarna förverkligas!

U nder en skoldag sitter 
Melker Johansson och 
Maja Nordin ofta på det 

så kallade tekniktorget som ligger 
på Tingsholmsgymnasiets översta 
våning där många teknister håller 
till. Runt omkring sitter några 
elever och småpratar. En bit bort 
sitter andra och pluggar. Det 
är en väldigt behaglig och lugn 
miljö.
 - Tekniktorget är nästan som 
vår samlingsplats. Det är väldigt 
mysigt och det finns en stor 
gemenskap mellan framförallt 
teknik och naturklasserna som 
också håller till här, säger Melker.

PÅ TEKNIKPROGRAMMET finns 
det tre inriktningar. Design 
och produktutveckling, in-
formations- och medieteknik 
samt samhällsbyggande och 
miljö. Både Melker och Maja 
går inriktningen design och 
produktion och trivs jättebra på 
teknikprogrammet. 
 - Teknikämnena är väldigt 
intressanta men det är framförallt 
klassen som gör det så otroligt 
roligt, säger Maja.
 Maja valde teknik då hon 
är intresserad av programme-
ring och de tekniska ämnena i 
allmänhet. Melker för att han 
tycker det är intressant och ger 
många möjligheter i framtiden.
 - Inom teknik är det lätt att få 

jobb och det finns stora valmöj-
ligheter, förklarar Melker.

EN VANLIG SKOLDAG för Maja 
och Melker innebär att ha något 
matematikrelaterat ämne. Det 
kan vara fysik eller matte. De 
brukar även ha något specifikt 
teknikämne såsom CAD eller 
programmering.
 - CAD är det bästa verktyget 
för de kreativa. Man kan skapa 
vad man vill, rita bilar, hus och 
många andra saker, berättar 
Melker. 
 Som elev läser du också van-
liga basämnen såsom engelska, 
svenska. Majas favoritämne är 
programmering. 
 -Jag var först lite osäker på 
programmering då jag inte hade 
några förkunskaper, men tack 
vare att det fanns bra lärare 
så har det gått bra och jag har 
definitivt inte ångrat mig, säger 
Maja. 

BÅDA NÄMNER ATT teknikpro-
grammet varit bättre än vad de 
förväntade sig. De trodde att det 
skulle vara svårare. Maja trodde 
främst att matematiken skulle 
vara mycket svårare och att hon 
inte skulle klara det, men med 
bra lärare och bra arbetsmiljö har 
hon fixat det.
 -Det var lättare än vad jag 
trodde, man har matematik så 

ofta och då blir de inte så svårt, 
nämner Maja.
 Melker tillägger att teknik inte 
är så svårt, utan att det viktigaste 
är att man hänger med och inte 
skjuter upp någonting. 
 - Om man har intresset så 
hänger man med. Men man 
måste ändå lägga ner lite extra 
energi och då klarar de flesta det, 
säger Melker.

EFTER GYMNASIET HAR båda 
planer på att plugga vidare på nå-
gon form av ingenjörsutbildning. 
Melker funderar på att ta ett 
sabbatsår, kanske göra värnplik-
ten innan han studerar vidare. 
Maja har gått på besöksdagar på 
Linköpings Universitet.
 - Jag har särskilt kollat in 
program om utveckling av appar 
och dataingenjör. Båda verkar 
vara intressanta, säger Maja. 

BÅDA REKOMMENDERAR varmt 
teknikprogrammet. Mycket 
plugg, men om man har intresse 
för teknik så är det inga problem. 
 - Framtiden går mot ett 
samhälle där tekniken utvecklas 
mer och mer, det är väldigt lätt 
att få jobb eftersom det finns en 
stor efterfrågan. Det är väldigt 
kul också, säger Melker och Maja 
håller med.
  

TEXT: REBECKA SÖDERBERG
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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.

ulricehamn.se/vo

Bästa vägen till  
sjuksköterska
Möt Omar Milhem och Hannah Pitkänen som läst 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 tänker 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
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P å Tingsholmsgymnasiet finns fyra olika 
alternativ 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-
PROGRAMMEN

ulricehamn.se/im

VALJAKT  
     på särskolan

Denna termin har präglats mycket av det 
politiska valet. Vi startade arbetet i augus-
ti med att presentera de olika riksdagspar-
tierna.

 Som det mesta i vår undervisning så arbetade 
vi med olika undervisningsmetoder för att kunna 
fånga alla elever. 
Vi tittade på korta filmer från utbildningsradion 
där partierna beskrev sin ideologi och svarade på 
frågor. Vi skrev ut bilder på partiloggor och partile-
darna och satte upp i klassrummet.  
 Av bilderna gjorde vi även memory där man 
dels skulle matcha lika på lika men också kunde 
höja svårighetsgraden genom att försöka para ihop 
partiledare med rätt logga. Vi gjorde quiz på smart- 

boarden där eleverna fick gissa vil-
ken fråga som hörde till vilket parti. 

FÖR ATT BÄTTRE kunna förstå val 
och processen kring det så har vi 
även arbetat med begreppet demo-
krati och delaktighet i olika former. 
Samtliga elever har fått komma med 
önskemål till aktiviteter till idrotts-
lektioner som vi sedan genomfört 
för att konkretisera begreppen.  
 Ytterligare moment för att träna 
på att kunna göra ett val har varit att 
eleverna fått välja vad de velat arbeta 
med inom till exempel kommuni-
kation och om de velat arbeta med 
Ipad eller arbetsbok. Vissa elever har 

haft två alternativ att välja mellan medan andra 
haft flera, allt efter förmåga.

DEN FEMTE SEPTEMBER var det skolval i aulan. 
Alla elever som ville fick gå med till aulan och 
rösta. Skolvalet efterliknade det ”riktiga” valet till 
punkt och pricka med valsedlar, kuvert, skärmar 
att gå bakom och valförrättare. Samtliga elever 
valde att utnyttja sin rätt att rösta.
 När sedan resultatet från skol och riksdagsval 
kom så presenterade vi detta med hjälp av staplar i 
olika färger för att åskådliggöra och tydliggöra. 

Tack för att du valde att läsa om oss på gymnasie-
särskolan!

MARTIN CARLSSON (text och bild)
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DANS 
MUSIK 
IDROTT 

• LIU Fotboll
• LIU Hockey
• LIU Special-valfri idrott 

Utövar du någon idrott eller gillar att uttrycka 
dig i bild, dans eller musik? Hos oss har du 
möjlighet att välja någon av våra profiler! 

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

NIU och RIG Längdskidor ansöks via Svenska Skidförbundet


