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Birger Sjöberggymnasiet fyller 
40 år i höst. Det firas med stort 
kalas i början av november.

– Nu blickar vi framåt. Vår vision 
är att öppna skolan på kvällstid 
för alla Vänersborgare. Skolan ska 
bli ett aktivitetscentrum och kom-
munens pulserande hjärta, säger 
försterektor Lena Hansson.
Ritningarna ligger redan på bordet.

På Birger Sjöberggymnasiet går 1500 elever. 
Vardagar, dagtid, sjuder byggnaderna av liv, 
nyfikenhet och kreativitet. Ett myller av en-
gagemang, framtidstro, tonårsliv och förvänt-
ningar, vilket bland annat märks i det flertalet 
elevföreningar som finns på skolan. 

– Vi vill att skolan också ska leva övriga 
tider på dygnet. I våra framtidsblickar vill 
vi förverkliga den fantastiska potential som 
finns här och samtidigt avveckla den starka 
segregering som idag finns i samhället mellan 
barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi behöver 
naturliga mötesplatser där vi alla kan träffas 
över åldersgrupperna.

Rätt läge
Birger Sjöberggymnasiet har ett spännande 
läge i direkt anslutning till Vänersborgs Sport-

Birger Sjöberggymnasiet 40 år
Framtidens skola öppnar dörrarna för alla åldrar

centrum och nya Arena Vänersborg. Ett sport-
centrum som lockar cirka 11 000 barn- och 
ungdomar varje vecka, främst på kvällstid.

– Här ser vi att Birger Sjöberggymnasiet 
kan utgöra ett komplement, dels för de ungdo-
mar som inte lockas av idrotten men också för 
alla Vänersborgare i alla åldrar. Vi har loka-
lerna och en kompetens utan dess like.

Stora möjligheter
Lena räknar gärna upp vilka möjligheter som 
finns. Ökad verksamhet skulle även kunna ge 
fler arbetstillfällen:
• Musikcafé på kvällstid
• Släktforskning i datasalarna
• Läscirklar i biblioteket
• Kvällskurser (meka med bilar, bygg din     
  egen radio, sy din egen klänning, lär dig   
  svetsa, bygg din egen Friggebod, matlag  
  ning etc.)
• Gästföreläsningar
• Replokaler 
• Inspelningslokaler
• Företagsutbildningar

Skolan utvecklas
Även om Birger Sjöberggymnasiet är en, i alla 
högsta grad, pigg 40-åring så finns ett om-
byggnadsbehov. Sedan fler år pågår en lokal-
utredning som nu fått ett vidgat uppdrag..  

– De kommande årens krympande årskul-
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lar möjliggör att vi åter kan samla alla sko-
lans utbildningar. Det innebär att hotell- och 
restaurangprogrammet, skrädderi- och mo-
deprogrammet, byggprogrammet och det in-
dividuella programmet skulle inkluderas med 
adress Idrottsgatan. Då behöver vi bygga om 
lokalerna.

I de ritningar som tagits fram skulle även 

Med 40 års erfarenhet blickar nu Birger Sjöberggymnasiet 
framåt. Visionen är att skapa en mötesplats där skolans loka-

ler och kompetens kommer fler Vänersborgare i alla åldrar till 
del. Skisser finns redan på hur ombyggnationer kan se ut.

 Illustration: Arkitekt Erik Myhrberg. 

Birger Sjöberggymnasiet

dagens två aulor om 365 och 200 personer 
kompletteras med en föreläsningssal för 90 
personer.

– Lägg därtill skolans café som kan ta upp 
till 500 gäster så förstår man vilken potential 
vi har. Jag välkomnar en bredare diskussion 
med Vänersborgs studieförbund och fören-
ingsliv.

• Utställningar
• Allt var inte bättre förr – 40-års tema
• Föräldrainformation
• Föreläsningar
• Jubileumsfest fredag 6 november

• Öppet Hus hela vecka 45 
   alla är välkomna!

Birger Sjöberggymnasiet 40 år!


