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Ett riktigt 
idrottsgymnasium
100 av Strömstad Gymnasiums 450 elever 
läser sina studier med tydlig idrotts- eller 
hälsoprofi l. Det innebär att eleven lägger 
fl era timmar i veckan på vald profi l. 

- Därmed kan vi med gott samvete säga 
att vi är ett idrottsgymnasium. Vi har ett 
nära och framgångsrikt samarbete med 
Strömstads lokala klubbar, säger rektor 
Ola Nilsson.

Strömstad Gymnasium erbjuder föl-
jande profi ler med idrottstema: Ishockey, 
Fotboll, Specialidrott samt Hälsa. Dessut-
om fi nns Riksidrottsgymnasiet Rodd med 
riksintag i Strömstad Gymnasium. 

Unga lärare 
till Strömstad
Flera unga, nyexaminerade lärare söker 
sig till Strömstad Gymnasium från hela 
Sverige. Med dem kommer nytt blod och 
nya idéer.

En av dessa är 25-åriga Mattias Dahl-
gren, lärare i matematik och fysik, som 
fl yttade ner från Luleå och började sin 
tjänst inför höstterminen

- Efter examen från lärarhögskolan i Lu-
leå sökte jag lite olika tjänster i Sverige och 
fastnade för Strömstad, trots att jag aldrig 
varit här förut. Jag lockades av att gym-
nasiet var lite mindre än genomsnittet. Jag 
trivs mycket bra och har blivit bra bemött 
av kollegor från första dagen. I jämförelse 
med de skolor jag tidigare praktiserat på 
är skolan också väldigt ren och fräsch, fri 
från klotter, skadegörelse och nedskräp-
ning. Det gör att vi alla, elever och lärare, 
får en mycket behaglig arbetsmiljö.

Mattias skrev sitt examensarbete inom 
IT-baserad lärmiljö för matematik och fy-
sik. Nu sitter han i den arbetsgrupp som 
jobbar med att utveckla det IT-baserade 
lärandet på skolan.

- Man kan exempelvis åskådliggöra 
grafer och simuleringar på datorn. Ett in-
volvera ny teknik stärker lärprocessen. Vi 
jobbar nu med att utveckla det.

Strömstad ansöker 
för Diplomerad 
Gymnasieekonom
Utbildningen försvann på 1970-talet. Men 
yrkena som ekonomiassistent, bokförings-
assistent och kundansvarig fi nns kvar. Nu 
ansöker Strömstad Gymnasium om att få 
erbjuda certifi eringen Diplomerad Gym-
nasieekonom till sina elever.

Utbildningen som Diplomerad Gymnasie-
ekonom är för elever som är intresserade 
av ekonomi och ser gymnasieutbildningen 
som ett stort steg på vägen mot ett framtida 
yrke. Diplomerad Gymnasieekonom är en 
utbildning som gör eleverna attraktiva på 
arbetsmarknaden samtidigt som man be-
håller sina möjligheter att välja högskole-
studier i framtiden.

De krav som ställs har utarbetats i samar-
bete med gymnasieskolor, högskolor, uni-
versitet samt representanter för arbetsgi-
vare. De skolor som utbildar Diplomerade 
Gymnasieekonomer godkänns - certifi eras 
- av ett fristående certifi eringsorgan.

- Vår ambition är att ge eleverna som vill 
bli Diplomerad Gymnasieekonom den bäs-
ta möjliga ekonomiutbildningen på gym-
nasienivå. Den blir lite mer kvalifi cerad 
än dagens Samhällsvetenskapliga program 
med inriktning ekonomi, säger Fredrik 
Gunterberg, lärare i företagsekonomi.

En Diplomerad Gymnasieekonom har 
gått gymnasieskolans samhällsvetenskap-
liga program och läst minst 550 poäng 
ekonomiska ämnen, varav minst 350 po-
äng företagsekonomi. Matematik C är ett 
villkor liksom projektarbete inom före-
tagsekonomi.

Till våren avgörs det om Strömstad 
Gymnasium godkänns för utbildningen. 

Raka vägen till arbetslivet

Strömstad Gymnasium kan från och 
med höstterminen 2008 erbjuda gymna-
sial lärlingsutbildning (inom  el- restau-
rang- och handelsprogrammet).

- Det fungerar jättebra. Jag lär mig 
fortare genom att vara ute och arbeta 
än att sitta och läsa om det, säger Jonas 
Lindgren, 16 år, som går Elprogram-
met.

Jonas är en av fyra blivande elektriker som går 
lärlingsutbildningen. Ytterligare fyra elever 
går på antingen Handelsprogrammets eller Ho-
tell- och Restaurangprogrammet.

Varför lärlingsutbildning, Torgny Greveby, 
lärare för karaktärsämnena på Elprogrammet?

- Jag är visserligen en eldsjäl, men jag är 
övertygad om lärlingsutbildningens många 
fördelar. Dels lär sig eleverna yrket snabbar 
genom att praktisera i skarpt läge, dels möter 
eleverna den absolut senaste tekniken, något 
som skolan inte alltid kan leverera och inte 
minst arbetar eleverna upp ett kontaktnät inom 

Succé för nya lärlingsutbildningen. Jonas 
(t.v.) har arbetat såväl med data, elcentraler, 
brandlarm som belysning under sina första 
lärlingsveckor. Rasmus (t.h.) trivs också trots 
tidigare morgnar.   

bygg- och elsektorn. Det är fortfarande högt 
tryck på den regionala arbetsmarknaden, där-
för har de också ett jobb efter studenten om de 
sköter sig.

Motiverade lärlingar
Jonas har under hösten varit med när Br. Axels-
son El AB haft renoveringsuppdraget på Hede 
skola i Tanum. Handläggare på företaget är 
Jimmy Kristensson:

- Jag hade själv sökt lärlingsutbildningen om 
jag hade gått om gymnasiet.  Den ger betydligt 
större insikt i hur yrket går till i verkligheten. 

Jonas klasskamrat Rasmus Nilsson är lärling 
på Curator och har varit på AME i Tanum un-
der hösten.

- Det känns verkligen som att jag valt rätt. 
Man lär sig också mycket hur ett arbete fung-
erar, som att det är viktigt att komma i tid, till 
exempel.

Torgny ler:
- Det är sant. När skolan börjar klockan nio 

är det fl era som kommer för sent. Det gör inte 
lärlingseleverna ute på arbetsplatserna, trots 
att de många gånger går upp vid femtiden. Det 
handlar om motivation och att ta ansvar för sin 
egen utbildning.

Bra dialog med arbetsgivarna
Kritiker till lärlingsutbildning hävdar att elev-
erna lätt kan utnyttjas av cyniska arbetsgivare 
och att praktiken blir för ensidig.

- Vi väljer att samarbete enbart med seriösa 
aktörer som kan erbjuda en stor bredd i arbets-
momenten. Jag har också en nära dialog med 
handledare och elev för att se att det fungerar 
som det ska, avslutar Torgny.
Av Gymnasieprogrammens totalt 2 500 poäng 
är 1 200 poäng företagsförlagd. De sökande till 
lärlingsplatserna antas efter grundskolebety-
gen. Skolverket har givit klartecken för fortsatt 
lärlingsutbildning i Strömstad med intag höst-
terminerna 2009 och 2010.

Enligt beräkningar kommer det att 
saknas 27 000 sjöbefäl i världen 2015. 
Lägg därtill att svenska befäl är extra 
eftertraktade på den internationella 
marknaden.

Sjöfartsnäringen välkomnar Ström-
stad Gymnasiums sjöbefälselever.

Till Strömstad Gymnasium kommer ungdo-
mar från hela landet för att gå den Förbere-
dande Sjöbefälsutbildningen, en inriktning på 
Teknikprogrammet. Programmet har riksin-
tag.

- Det är en kombination av en bred teknik-
utbildning som bas och sjöfartsinriktningen 
som specialkompetens, säger Håkan Eriks-
son, ansvarig för sjöbefälsutbildningen.

Tillsammans med Chalmers
Under tre år drillas eleverna i allt från sjörädd-
ningsövningar och navigation till kommuni-
kationsteknik, meteorologi och sjövägsregler. 
Chalmers, som är samarbetspartner i utbild-
ningen, ansvarar även för examinationen.

Studier på universitetsnivå
Vilka fördelar har då dessa elever när de söker 
Sjöfartsskolan på Chalmers eller Kalmars Sjö-
befälsskola, syokonsulent Stig Svanberg?

- Formellt inget företräde. De tävlar med 
alla andra elever på betyg. Däremot vet vi med 
säkerhet att våra elever är oerhört väl förbe-
redda för vidare studier, de går på räls genom 
högskoleutbildningarna. Sjöbefälseleverna 
har även en fördel av att de läst Fartygsbefäl 

Sjöbefälselever har siktet inställt

klass 7 om de söker in till Kustbevakningen. 
Faktum är att våra gymnasieelever har läst 
drygt ett halvårs universitetsstudier när de 
lämnar Strömstad Gymnasium.

Nöjda elever
Vad säger då eleverna?

- Jag ska till kustbevakningen, säger Filip 

Utbildningens skolfartyg, den f.d. minsveparen Viksten, har i höst byggts om med ny under-
visningslokal och utbyggd styrhytt med ny avancerad radioanläggning och satellitkommuni-
kation. 

            Våra elever 
går på räls genom 
högskoleutbildningarna”

Lilja från Tanum bestämt. Med vår kompetens 
kan vi både jobba på bryggan och i maskin.

Adam Granqvist från skogarna utanför 
Hagfors i Värmland ser stora möjligheter:

- Tack vare att vi går en sådan bred teknisk 
utbildning har vi många möjligheter i framti-
den. Jag siktar på Chalmers.


