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Birger Sjöberggymnasiet

Det är som High School Musical. 
Typ. Gymnasietiden är kanske den 
mest spännande och utvecklande 
tiden i sitt liv. Allt är möjligt.

– Vi finns till för att skapa en 
trygg, rolig och härlig gymnasietid 
på skolan, säger Emir Bosno och 
Katarina Arveklev, Birger Sjöberg-
gymnasiets elevhandledare.

Det är en unik satsning. Birger Sjöberggym-
nasiet har de senaste åren anställt två perso-

”Det är en skön stämning på skolan”
ner på heltid för att skapa en skön atmosfär 
på skolan, ordna elevaktiviteter och vara en 
vuxen (utöver lärarna) att kunna prata med.

– Vi finns för elevernas skull. Vi ska vara 
tillgängliga, lätta att snacka med, lösa konflik-
ter och stödja elevernas egna initiativ, säger 
Katarina.

Skapa goda attityder
Sedan Emir och Katarina började för två år 
sedan har 7-8 elevföreningar startats, skolan 
ordnar brännbolls- och fotbollsturneringar 

och alla nya elever ges en teambildande in-
troduktionsdag för att lära känna varandra i 
klasserna.

– Vi har fria händer att skapa våra egna 
tjänster och känner att vi har fullt förtroende 
från skolledningen och ett mycket gott sam-
arbete med lärarna, Jag har aldrig upplevt ett 
sådant positivt gensvar på mitt arbete någon 
annan stans. En viktig uppgift är att arrangera 
samarbets- och värderingsövningar för att öka 
tryggheten och gemenskapen på skolan.

Tomas – en profil i 40 år
”Det är härligt att jobba här”

Tomas Björkman, 
har stannat på
Birger Sjöberggymnasiet 
i 40 år på grund av 
trevliga kollgor 
och elever.

Vänersborg har lång och imponerande 
tradition av teckenspråkiga barn. Här 
finns sedan över 100 år en av landets 
sex grundskolor för döva barn, Vä-
nerskolan. Dessutom sedan över 10 
år Sveriges enda gymnasieskola med 
teckenspråksutbildningar på hög nivå.

På Birger Sjöberggymnasiet finns sedan år 
1995 samhällsvetenskapsprogrammet och 
från år 2000 finns även omvårdnadsprogram-
met med lokal inriktning teckenspråk. Båda 
utbildningarna är riksrekryterande - de enda i 
Sverige med denna inriktning! 

– På samhällsvetenskapsprogrammet läser 
eleverna 700 poäng att jämföras med hela den 
treåriga utbildningen som är 2500 poäng. På 
Omvårdnadsprogrammet läser eleverna 500 
poäng, säger Maria Thulin, verksamhetsle-
dare.

En merit för livet
Idag räknar man med att det i Sverige finns 
ungefär 30 000 teckenspråksanvändare, alltså 
människor som behöver använda teckenspråk 
i sin dagliga kommunikation. Eleverna som 
söker till Birger Sjöberggymnasiets tecken-
språksprogram har olika skäl. En del har en 
döv familjemedlem, andra har döva kompisar, 
vissa vill jobba som tolk och åter andra tycker 
det är spännande.

– Jag brukar säga så här: oavsett vilket yrke 
eleverna satsar på i framtiden, så är tecken-
språkskunskap – de dövas officiella moders-
mål med egen grammatik – en merit. Något 
att tänka på.

I höst kommer en av teckenspråkslärarna 
på Birger Sjöberggymnasiet att medverka i 
Skolverkets utformning av nya kursplaner i 
ämnet.

Unika 
teckenspråks-
program 
för hörande

”Oavsett vilket yrke 
eleverna satsar på i 
framtiden, så är 
teckenspråkskunskap 
en merit.”


