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StorsjöGymnasiet i Österund är en modern skola 
som förutom lärande och kunskap står för goda relationer, 
tillit, tillgänglighet, professionalism och lösningsfokus. På 
StorsjöGymnasiet får du som elev möjlighet att förverkliga 
dina idéer samtidigt som du får en god grund för framtiden. 
Hos oss kommer du inte bara teoretiskt arbeta med 
kunskaper och förmågor utan även praktiskt få arbeta med 
verklighetsbaserade projekt. Detta görs i samarbete med 
näringsliv, föreningsliv, organisationer och skolor.
 
I denna katalog kan du se vilka program, inriktningar och 
profiler vi erbjuder samtidigt som du kan få mer information om 
hur vi arbetar med våra elever. Vi erbjuder idag 7 program med 
8 inriktningar och 6 olika profiler.
 
Jag önskar dig lycka till med ditt sista år i grundskolan och med 
ditt gymnasieval! 

Förhoppningsvis ses vi till hösten.

Välkommen till
StorsjöGymnasiet

StorsjöGymnasiet
ÖSTERSUND 2023-2024

estet
Bild - bild & media
Teater - teater & musik
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Teknik
Informations- & medieteknik

el & energi
Dator- & kommunikationsteknik

00’36”67
barn- & fritid
Fritid & hälsa 
- Allmän, Fotboll, Crossfit

hantverk
Frisör

Ekonomi
Ekonomi 
- Allmän, Fotboll, Crossfit

SAMHÄLLSVETENSKAP
Beteendevetenskap 
- Allmän, Fotboll, Crossfit

- Esport

- Allmän, E-sport 

Vår snygga hemsida

Camilla Karlsson 
Rektor StorsjöGymnasiet



Öppet Hus & programdagar Vi erbjuder digitala lösningar, mer information kommer via din syv.

Estetiska programmet Detta högskoleförberedande program erbjuder Teaterinriktning med musikprofil 
och Bild med mediaprofil. Mer information följer i katalogen.

Skugga våra elever Om du vill göra praktik eller studiebesök är du alltid välkommen till oss.

E-sport Som första och enda gymnasieskolan i Östersund har vi E-sport på Teknikprogrammet och 
El- & energiprogrammet

aktuellt hos oss

Idrottsakademier En stark hälsoprofil där vi erbjuder både Fotboll, E-sport och Crossfit. 

Crossfitakademi En sport som passar alla som är intresserade av träning, hälsa, coachning och utveckling. 
Vi vill genom stor variation i träningen bygga en stabil träningsgrund, oavsett om det är Crossfit eller andra idrotter.

Vår snygga hemsida



Dina tre år hos oss

Dina tre år på StorsjöGymnasiet är viktiga och har stor betydelse för din fortsatta utveckling. 
Det spelar med andra ord stor roll vilken skola och utbildning du väljer. På StorsjöGymnasiet har vi höga målsättningar 
med dina studier och din personliga utveckling. Det är därför vår undervisning är varierande, och det är därför vi 
ställer krav. Målsättningen är att du ska förstå och fördjupa dig inom ditt program så att du kan 
förverkliga dina chanser att lyckas även efter gymnasiet. 

förstå fördjupa förverkliga



exempel på en skolvecka
Måndag

Teoretiska program

Yrkesprogram
Måndag

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Fredag

Svenska 1

Svenska 1

På vår skola har vi blockpass. Det ger 
dig möjlighet att förstå och fördjupa 
studierna och dess innehåll. På så sätt 
tränar du din förmåga att lösa problem 
och att tänka kreativt. 

En gång varje vecka har du mentorstid. 
Här coachas du för att du ska lära dig så 
mycket som möjligt under din 
gymnasietid.

På alla yrkesprogram har du 
sammanhängande tid som du 
ägnar åt ditt yrkesämne och 
därmed gott om tid för dina 
praktiska studier

Matematik 1b Programspecifikt

Programspecifikt

Programspecifikt Matematik 1a

Engelska 5

Engelska 5 Idrott & hälsa 1

Mentorstid

Mentorstid

Idrott & hälsa 1VAL

Historia 1b

Yrkesämne Yrkesämne

YrkesämneYrkesämne

Entreprenörskap

Dina tre år på StorsjöGymnasiet är viktiga och har stor betydelse för din fortsatta utveckling. 
Det spelar med andra ord stor roll vilken skola och utbildning du väljer. På StorsjöGymnasiet har vi höga målsättningar 
med dina studier och din personliga utveckling. Det är därför vår undervisning är varierande, och det är därför vi 
ställer krav. Målsättningen är att du ska förstå och fördjupa dig inom ditt program så att du kan 
förverkliga dina chanser att lyckas även efter gymnasiet. 

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

med blocktider



Viktiga datum
Vare sig det är Öppet hus, programkvällar
eller om du personligen vill besöka oss
själv, med vänner eller vårdnadshavare
så är du alltid välkommen!

Öppet hus - 22 november kl 8.30-13.00 
Plats: Storsjögymnasiet

Programkväll - 7 December - kl 18-19.30
Barn- & fritid, Ekonomi, El- & energi,
Estetiska, Hantverk, Samhällsvetenskap
Teknik.



Det här får du hos oss:

Yrkesprogram
Vi har lång erfarenhet av att bedriva yrkesprogram, och har bra samarbeten med 
olika företag från näringslivet. När du ska börja jobba kommer du att ha en 
sammanhängande arbetsdag och behöver vara väl insatt i din bransch och ditt yrke.  

Längre lektionspass där du hinner starta, fördjupa dig i och avsluta det du 
jobbar med för dagen.

Mer än 18 års erfarenhet av att använda IT i undervisningen.

Engagerade lärare och mentorer som stöttar dig i dina studier.

Höga förväntningar ställs på alla våra elever för att de ska vara förberedda för
arbetslivet.

En estetutbildning med två inriktningar som ger grundläggande 
högskolebehörighet.

Vi har en stark idrott och hälsoprofil som ger möjligheten att utöva Fotboll eller 
Crossfit på tre program; Barn- & fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller 
Samhällsvetenskapliga programmet. 

Teknik- och El- & energiprogrammet erbjuder utöver den allmänna profilen även 
E-sport.

Som frisörelev får du jobba med ditt blivande yrke med riktiga kunder på vår 
egen frisörsalong Studio Strå.

El- & Energi eller Barn- & Fritid erbjuder praktiska projekt i nära samarbete med 
lokala företag, föreningar och organisationer.

Engagerade lärare med lång erfarenhet från yrkeslivet.

Efter studenten får du en yrkesexamen inom det område du har läst. 

Du kan läsa till 
högskolebehörighet på 
alla yrkesprogram

Barn- & fritid
El- & energi
Frisör

Högskoleförberedande program
För dig som redan nu vet att du vill läsa vidare efter gymnasiet finns de 
högskoleförberedande programmen. På högskolan tar du eget 
ansvar och jobbar i längre pass över flera ämnen och därför är de 
högskoleförberedande programmen upplagda så här:

Dina lärare lär dig att bli mer ansvarstagande vad gäller ditt skolarbete.

Du tar del av våra samarbeten med näringslivet.

StorsjöGymnasiet samarbetar aktivt med Mittuniversitet. 

Ekonomi
Estet
Samhälle
Teknik



Våra 
program i 
Östersund
Här ser du alla våra program och får en 
inblick i vad du kommer att lära dig. 

För dig som är intresserad av frisöryrket och vill få grundläggan-
de kunskaper i att klippa, färga och styla hår samt är intresserad 
av mode och makeup.

Under utbildningen:
  Lär du dig klippteknik, färg och form från grunden och lär dig 

hantera de verktyg och  material som används i branschen. 
Har du möjlighet att läsa kurs i makeup och barberare.

    Får du en god inblick i hur det är att driva egen verksamhet 
och bemöta kunder, genom studiebesök, praktik på salong 
samt genom att arbeta i vår egen salong Studio Strå.

Efter studenten:
Kan du arbeta vidare med gesällprov för att bli frisör, 
frisörtekniker eller öppna din egen salong.

Exempel på kurser du läser:
Frisör 1-6a, Hantverk introduktion, Material och miljö, 
Tradition och utveckling, Entreprenörskap.

hantverk Yrkesprogram
- Frisör

För dig som är intresserad av teknik och vill bli bra på att ge 
service och lösa problem inom IT. Yrkesutgången är Nätverk.

Under utbildning:
    Lär du dig att installera, administrera och reparera dator- och 

kommunikationssystem.
    Lär du dig grunderna i att bygga och designa hemsidor och 

göra applikationer.
    Lär du dig grunderna i nätverkssäkerhet och olika nätverks-

teknologier.
    Förstår du hur det är att driva ett företag och entreprenörskap.

Efter studenten:
Kan du ex. bli webbdesigner, datatekniker, IT-tekniker, nätverks-
administratör eller nätverksoperatör. Du kan även studera vidare 
på universitet eller yrkeshögskola. 

Exempel på kurser du läser:
Dator- och nätverksteknik, elektronik och mikrodatorteknik, 
entreprenörskap, webbutveckling, nätverkssäkerhet, 
programmering 1.

el & energi Yrkesprogram
- Dator & kommunikationsteknik
  Valbara profiler: Allmän eller E-sport

För dig som är intresserad av människor och hälsa och vill bli 
bra på att motivera och leda grupper.

Under utbildningen:
  Lär du dig om vad som får barn, ungdomar och vuxna att må bra.
  Får du lära dig att upptäcka dina egna styrkor såväl som andras.
  Uppnår du din fulla potential som idrottare, tränare eller ledare 
 genom att kombinera teori och praktik.
 Skaffar du dig enkelt högskolebehörighet genom att välja
 Engelska 6 och Svenska 3.

Efter studenten:
Har du fått en bra grund för att arbeta inom förskola, skola, 
idrott, friskvård och fritidsverksamhet
Efter högskolestudier är du väl förberedd att arbeta som till 
exempel polis, förskollärare eller socionom.

Exempel på kurser du läser:
Träningslära, Hälsopedagogik, Pedagogiskt ledarskap, Fritids-och 
idrottskunskap, Friskvårdsverksamheter, Naturkunskap, 
Entreprenörskap.

00’36”67 barn- & fritid Yrkesprogram

- Fritid & hälsa 
Valbara profiler: Allmän, Crossfit eller Fotboll.

Ditt förstahandsval



För dig som är intresserad av samhällsfrågor, samspel mellan 
människor och kommunikation. Du kommer att få kunskaper om 
psykologi, ledarskap och lära dig om olika sociala sammanhang.

Under utbildningen:
    Lär du dig upptäcka både dina egna och andras styrkor.
    Kommer du att fördjupa din förståelse av människors agerande 

som individer, i grupper, organisationer och samhällen ur olika 
perspektiv.

   Övar du upp en värdefull studieteknik och i övrigt förbereds för 
  att studera vidare på universitet och högskolor.
 Kommer du lära dig om kommunikation, lärande och ledarskap 

samt utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används 
inom samhällsvetenskapen

Efter studenten:
Du kan exempelvis studera vidare till psykolog, lärare, hälsocoach, 
polis, skribent eller journalist.

Exempel på kurser du läser:
Filosofi, Psykologi, Moderna språk, Entreprenörskap samt kurser 
inom ditt valda intresseområde.

SAMHÄLLSVETENSKAP Högskoleförberedande
- Beteendevetenskap 
  Valbara profiler: Allmän, Crossfit, Fotboll

För dig som är nyfiken och intresserad av att vara kreativ och 
vill utvecklas inom ditt estetiska område. Det passar dig som 
vill uttrycka dig konstnärligt inom olika estetsika uttrycks-
former, och är intresserad av kultur och människans roll i 
samhället. Du kan välja någon av följande två högskoleförbe-
redande inriktningar: Bild-media eller Teater-musik. 

Under utbildningen:
   Får du chansen att utvecklas inom ditt intresse: musik,                                

teater, bild eller media.  
   Övar du upp en värdefull studieteknik och färdigheter inom 

din estetiska inriktning som förbereder dig för studier på 
högskola och universitet.

Efter studenten:
Har du möjlighet att studera vidare på högskola, främst inom 
de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga 
områdena, men även inom helt andra intressområden

Exempel på kurser du läser:
Entreprenörskap, estetisk kommunikation, konstarterna och 
samhället samt kurser inom din valda profil; t.ex. sång, gitarr, 
scenisk gestaltning, dans, filmproduktion, digitalt skapande, 
fotografisk bild, bild och form.

estet Högskoleförberedande

- Bild (Bild-media)
- Teater (Teater-musik)

Ekonomi Högskoleförberedande

- Ekonomi 
 Valbara profiler: Allmän, Crossfit, Fotboll.

För dig som är intresserad av företagande, kommunikation, en-
treprenörskap och som vill vara nära näringslivet redan under 
gymnasietiden. Detta för att vi eftersträvar en så verklighets-
nära utbildning som möjligt. Våra elever får dessutom starta ett 
företag på riktigt, i samarbete med UF – Ung Företagsamhet. Vi 
är stolta över att erbjuda detta upplägg som är så nära bran-
schen, vilket är unikt för vår ekonomiutbildning. 

Under utbildningen:
 Får du fördjupade kunskaper inom entreprenörskap och     

ekonomi för företag. 
 Får du färdigheter inom områden som redovisning, kalkyle-

ring och marknadsföring samt ledarskap och organisation.
 Får du leda och driva ditt eget företag i kombination med UF.
 Får du besök av och även själv besöka företag från 
 näringslivet. 

Efter studenten:
Kan du ex. studera eller jobba vidare inom ekonomi, entre-
prenörskap, marknadsföring, näringsliv, psykologi, juridik,        
samhällsekonomi och handel.

Exempel på kurser du läser:
Företagsekonomi, Juridik, Psykologi, Moderna språk,  
Entreprenörskap och Företagande. 

För dig som vill ha en bra grund för en karriär inom IT och 
programmering.

Under utbildningen:
   Får du lära dig grunderna i programmering,
 webbutveckling och gränssnittsdesign. 
 Betonas teknikens roll och hur den kan användas i samhället
 Studerar du tekniska processer, matematikens och 
 naturvetenskapens roll i dessa.
 Övar du upp en värdefull studieteknik som du kan använda på 

universitet.

Efter studenten:
Kan du ex. gå vidare till gymnasieingenjör-T4, Tekniksprånget, 
yrkeshögskola eller universitet.  

Exempel på kurser du läser:
Programmering, Webbutveckling, Gränssnittsdesign, Fysik, 
Kemi, Teknik, Entreprenörskap.

01110 00101 010111 111 0
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Teknik Högskoleförberedande

- Informations- & medieteknik 
  Valbara profiler: Allmän eller E-sport



El & energi Dator- & kommunikationsteknik
Gillar du att lösa problem, skapa hemsidor och 
arbeta med datorer så är det här det rätta yr-
kesprogrammet för dig. Programmet är för dig 
som i första hand vill jobba direkt efter gymna-
siet, men som även vill ha möjlighet till hög-
skolebehörighet genom individuella val. Under 
dina tre år får du specialkunskaper inom el-
lära, nätverk, programmering och företagande. 
Skolans mål är att du ska få jobba med prak-
tiska projekt tillsammans med företag och våra 
samarbetspartners, för att öka möjligheterna 
att få jobb inom IT-branschen. 

Profil E-sport eller Allmän
Du kan välja mellan E-sport eller allmän till ditt pro-
gram. Detta innebär att du förutom att läsa ordinarie 
kurser även får tid att träna E-sport på skoltid. För-
utom speltekniska detaljer, strategier och lagsamar-
bete kommer även hälsa och fysisk träning vara en 
viktig del i utbildningen.

. 

Därför valde Elias El- & energiprogrammet 
- Läste om programmet och konstaterade att jag 
hade ett stort intresse för de flesta av kurserna som 
erbjuds. Jag tyckte också om att Storsjögymnasiet 
är en mindre skola och inte så stora klasser, samt 
blocklektioner.
Vad kan du lyfta med ditt program?
-  Jag har ett stort intresse för just datorer och kom-
munikationsteknik, vilket också är mycket av det vi 
får lära oss om. Vi får även jobba i mindre grupper 
vilket gör oss mer delaktiga samt att kvalitèn på 
lektionerna höjs. 

Vilken kurs/er ser du oftast fram emot?
- Eletronik och microdatorteknik. Det ska bli spän-
nande att se vad jag kan lära mig där.  
Hur ser du på din framtid? 
- Efter gymnasiet så vill jag ut på arbetsmarknaden 
för att helst arbeta med det jag är intresserad av så 
jag kan fortsätta utveckla mina kunskaper.

Allmän, E-sport

Elias Sundström Hansen



Hantverk 
Utbildningen Frisör är ett yrkesprogram som 
syftar till att utbilda kreativa och företagsamma 
frisörer. Efter utbildningen ska våra elever 
ha utvecklat en tro på sig själva och sina 
möjligheter, och de ska ha förmågan att 
anpassa sig till en föränderlig bransch. Studio 
Strå är StorsjöGymnasiets egen frisörsalong 
som ligger på Färjemansgatan 15 i centrala 
Östersund. Där har våra elever teorilektioner 
och praktiska pass då vi erbjuder klippning, 
färgning och styling och barbering genom 
kundbesök.

Därför valde Lovisa Frisörprogrammet
- Jag visste redan att jag ville göra något praktiskt 
eftersom jag var less på ”vanligt” plugg. Jag hade 
sedan tidigare haft ett stort intresse för naglar och 
makeup. Just därför passade en praktiskt utbildning 
inom hår mig alldeles perfekt! 
Vad tycker du mest om med ditt program?
- Vi lär oss inte bara själva yrket utan vi lär oss även 

Frisör
om företagande, samarbete, bemöta olika personer, 
service, miljötänk osv. Vi får vara kreativa och ut-
vecklas på många olika plan. 

Hur ser du på dina kurser?
- Frisörkurserna är såklart roligast, särskilt kundpass 
och praktik utanför skolan. Då tar vi steget från att 
träna på dockor till att klippa kunder- det är då man 
lär sig som mest. Stort plus att vi får träffa så många 
olika människor och få en starkare allmänbildning. 

Hur är din klass?
- Vår klass är superbra! Vi peppar, stöttar, ger tips till 
varandra och alla umgås med alla. Det är definitivt en 
grupp jag kommer sakna otroligt mycket efter stu-
denten!  

Hur ser du på din framtid?
- Efter gymnasiet vill jag plugga musik och drömmen 
i framtiden är att driva företag. Det känns dock tryggt 
att ha ett roligt yrke att komma tillbaka till när det 
behövs och veta att det alltid kommer finnas jobb.

Lovisa Ärlebrandt



estetiska Bild med mediaprofil
Brinner du för konst, film, foto och design har 
du alla möjligheter att utveckla dig på denna 
profil som är högskoleförberedande. För att din 
kreativa utveckling ska vara så gynnsam som 
möjligt, kommer du få arbeta både analogt och 
digitalt. Det innebär att du får måla, fotografera 
och lära dig att göra film. Under dina tre år här 
kommer du få en bra grundutbildning i såväl 
bildämnen som medieämnen. 

Bild, illustrationer och visualisering
Du kommer fördjupa dig inom måleri, illustration, 
grafisk formgivning och bildproduktion. Både digitala 
och analoga arbetsmetoder förekommer. Du lär dig 
bl.a. skissteknik, färglära, typografi och hur man job-
bar digitalt med det.

Foto och film
Här fördjupar du dig inom film och fotografering. Det 
är både ett konstnärligt och kommersiellt 
uttryckssätt som du kommer lära dig.

Vi arbetar dessutom med företag och organisatio-
ner för att göra din utbildning så verklighetsbaserad 
och utåtriktad som möjligt. På så vis kan du samla 
dina bästa arbeten i en digital portfolio, som du kan 
använda dig av om du vill söka dig vidare till efter-
gymnasiala konst/foto/reklamskolor.

Det finns många fördelar med att ha fokus på en 
bred och kreativ utbildning. Våra kompetenta lärare 
som har erfarenhet från både konst och media-
branschen har satt ihop det bästa av två världar för 
ge dig som elev möjlighet att utvecklas inom olika 
områden och hitta din egen väg. 
Vi vet med erfarenhet att kopplingen av dessa två 
världar förbereder dig inom konst och en 
mediebransch som ständigt utvecklas. 

* Denna utbildning kräver inte några förkunskaper 
  inom konst eller media.



- Jag har haft ett starkt intresse för att rita och måla 
ända sen jag var liten. Utöver det har jag fått mycket 
kärlek och beröm av vänner och familj som upp-
muntat mig till att välja ett program som passar mina 
intressen..
Vad är det bästa med ditt program? 
- Det bästa med programmet är olikheterna bland 
alla elever och kreativiteten. Det är intressant att se 
vad andra kan skapa och ta del av andras konstverk 
och mediekreationer.
Någon kurs du vill lyfta fram? 
- Estetisk kommunikation. Lektionerna är roliga med 
mycket frihet. Det är även en hel del grupparbeten 
på dessa lektioner så det blir aldrig tråkigt.
Vad gör du i framtiden? 
- Jag hoppas på att kunna jobba med konst på hel-
tid, kanske göra serietidningar eller sälja min konst. 
Jag är även nyfiken på att starta ett eget företag.

Foto: Johan Östgren Esest11b
Samarbete mellan estet & mediaprogrammet och frisörprogrammet

Vad kan du säga om din klass? 
 - Jag älskar min klass och har bara positivt att säga 
om alla mina klasskamrater. Vi tar hand om 
varandra och umgås även mycket utanför skolan. 
Det är en kreativ och accepterande klass som gör 
mycket för utbildningen.  

Därför valde Nadia Bild och media. 

Nadia Vedin

Följ våra elevers arbeten på Instagram
@storsjogymnasiet_estetiska



estet
Har du önskat att du fick hålla på med musik-
teater under din gymnasietid?
Äntligen erbjuder vi en ny profil på det estetis-
ka programmet på Storsjögymnasiet, inriktning 
Teater med musikprofil!
Du kommer att få lära dig grunderna inom 
skådespeleri och teater samt att lära dig att 
uttrycka dig genom musik och dans.
Under dina tre år här på Storsjögymnasiet 
kommer du att erbjudas teater, sång, musik, 
gitarr och pianoundervisning samt 
dansträning.

Här får man verkligen chansen att få stå på scen i 
olika sammanhang. Vi kommer att göra både stora 
och små produktioner utspritt över alla tre åren. 
Storsjögymnasiet har lång erfarenhet inom musik-
teater. Vi har satt upp musikaler, barnföreställningar, 
pjäser, gjort konserter och annan musikteater.
Programmet är ett högskoleförberedande program. 
Detta innebär att du efter din gymnasieexamen kan 

Foto: William Falk - Estet media

söka vidare till högskola och universitet men du är 
också förberedd för att söka till högre utbildningar 
inom teater och musik. 
Många av skolans lärare arbetar inte bara på skolan 
utan är även själva aktiva ute i olika sceniska pro-
duktioner. Det ger dig som elev en unik möjlighet att  
lära dig mer om branschen och ta del av värdefulla 
erfranheter som hjälper dig vidare även efter 
gymnasiet.

Storsjögymnasiet är den enda gymnasieskolan i Jämt-
land som erbjuder teater med musikprofil.
Det innebär att du som har intresset för musik, tea-
ter eller dans lär dig att uttrycka dig själv i en kreativ 
miljö samtidigt som du får högskolebehörighet. Denna 
utbildning leds av lärare som själva arbetat inom musik 
och teaterbranschen, men som även brinner för att 
utveckla elever som har intresse för kreativitet i olika 
former. * Denna utbildning kräver inte 
några förkunskaper  inom teater och musik.

Teater med musikprofil



- Jag har alltid varit intresserad av musik, har skrivit 
egna låtar och sjungit så länge jag minns. Även tea-
ter har varit en stor del av mitt liv då jag alltid tagit 
tillfället i akt att stå på scen och spela olika karaktä-
rer.  

Vad är det bästa med programmet?
- Det involverar både teater och musik. Vi arbetar 
mestadels praktiskt och uttrycker oss kreativt ge-
nom sång, instrument, skådespeleri, dans etc.  
Vilken kurs vill du lyfta?
- Jag ser definitivt mest framemot de individuella 
sånglektionerna då jag alltid älskat att uttrycka mig 
genom sång. Jag har även alltid älskat att uppträda 
med låtar på scen för att fortsätta utveckla min röst-
teknik. Ser framemot att få fortstätta med det. 
Vad kan du säga om din klass?
- Bästa klassen någonsin! Vi har en riktig fin 
gemenskap och går ihop jättebra., kunde inte ha 
bett om en bättre klass. 

Vi skapar tillsammans ochvågar öppna sig på ett 
helt annat sätt. Vilket gör att vi blir som en familj. 

Vad vill du göra i framtiden?
- Jag vill helt klart arbeta med musik, speciellt inom 
sång. Ser framemot att få fortsätta som artist och 
skapa en musikkarriär.

Därför valde Lia Teater och musik. 

Följ våra elevers arbeten på Instagram
@storsjogymnasiet_estetiska

Lia Hansson Murèn



Programmet är en högskoleförberedande 
utbildning för dig som är intresserad av digital 
kommunikation genom arbete med datorer och 
mobila plattformar. Under utbildningen får du 
lära dig grunderna i programmering, webbut-
veckling och gränssnittsdesign. Du studerar 
även teknikens roll och hur den används i sam-
hället. Tekniska processer och matematikens 
och naturvetenskapens roll i dessa är också 
det en viktig del. Tillsammans med våra före-
tagskontakter får du insikt i hur man arbetar 
med teknik idag. 

Profil E-sport eller allmän
Du kan välja mellan E-sport eller allmän till ditt pro-
gram. Detta innebär att du förutom att läsa ordinarie 
kurser även får tid att träna E-sport på skoltid. För-
utom speltekniska detaljer, strategier och lagsamar-
bete kommer även hälsa och fysisk träning vara en 
viktig del i utbildningen.

. 

Därför valde Filip Teknikprogrammet
- Jag har alltid haft ett stort intresse för datorer och 
datorspel enda sedan jag var liten. Jag visste även att 
framtida jobb skulle vara inom dessa områden. Valet 
blev enkelare när jag kunde välja Teknikprogrammet 
med profilen E-sport.  
Vad är det bästa med ditt program?
- Att vi kan använda oss av kunskaperna i olika kurser 
i många olika kurser. T.ex. det vi lär oss i matten kan 
vi använda när vi programmerar och kodar hemsidor 
eller skapar spel.  
 Vilka kurser ser du mest framemot? 
- E-sport eftersom jag alltid varit en tävlingsinriktad 
människa. Den kurs jag som stimulerar mig mest är 
ändå matten. 
Hur ser du på din framtid? 
- Det är en framtid med många möjligheter då detta 
är ett högskoleförberedande program. Det innebär att 
jag kan plugga vidare om jag vill sen. Det första som 
väntar efter gymnasiet är att resa utomlands.

Teknik Informations- & medieteknik
Allmän, E-sport

Filip Djukanovic
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Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi 
är ett högskoleförberedande program som har 
profilerna Allmän, Fotboll och Crossfit. Pro-
grammet är för dig som är intresserad av före-
tagande och ekonomi. Du kommer att fördjupa 
dina kunskaper inom företagsekonomiska 
områden som redovisning, marknadsföring 
men också ledarskap och organisation. Du kan 
läsa enbart ekonomi som din inriktning eller 
koppla programmet till de idrottsakademier vi 
erbjuder. Du kommer även  jobba med projekt 
i nära samarbete med Ung Företagsamhet och 
företag runt om i länet för att omsätta dina teo-
retiska kunskaper i praktiken. 

Därför valde Emelie Ekonomiprogrammet
- Ekonomiprogrammet valde jag främst för att kunna 
kombinera skolan med fotbollen. Jag gillade också 
att det är blockschema. Det är en bra atmosfär på 
skolan där alla är välkomna. 

Jag gillade även upplägget med att mentorerna en-
dast är mentorer, det ger utrymme för mycket indivi-
duell vägledning.  
Vad är det bästa med ditt program?
- Jag tycker att det är roliga programkurser. Jag tror 
att jag kommer kunna ha nytta av det jag lär mig på 
lektionerna i framtiden, som privatperson och inom 
yrkeslivet. 
 Vad inom kurserna har intresserat dig mest?
- Det som intresserat mig mest är nog ledarskap och 
organisation eller företagsekonomin. Det är för att det 
är helt nytt, man måste lära sig allt från grunden och 
det gör det lite mer spännande.  
Vad tycker du om klassen?
- Klassen är liten vilket är väldigt skönt. Främst för 
att det ger oss mycket individuell lärartid. När alla får 
hjälp och vet vad de ska göra blir det skön arbets-
miljö.   
Vad vill du göra i framtiden?
- Jag vara fastighetsmäklare i ett eget företag.

Ekonomi Ekonomi
Allmän, Crossfit & Fotboll

Emelie Swartling



Barn- & fritid
Barn- & fritidsrogrammet är ett yrkesprogram 
som syftar till att ge eleverna en ökad förstå-
else för barn, ungdomar, vuxnas utveckling 
och erfarenheter. 
Inriktningen Fritid och Hälsa har profilerna 
Allmän, Fotboll och Crossfit. Profilerna drivs i 
samarbete med JFA – Jämtlands fotbollsaka-
demi och JCA- Jämtlands Crossfitakademi. 
Du som elev i JFA och JCA erbjuds upp till nio 
timmars träning och teori per vecka.  

Därför valde Emil  Barn- & fritidsprogrammet
- Jag valde programmet eftersom det är en bred 
utbildning med många möjligheter. Vi får lära oss 
mycket om hur människan funkar och vad männ-
iskor behöver i olika åldrar och situationer. Utbild-
ningen har en bra mix av teori och praktik vilket är 
något jag gillar starkt. 

Fritid och hälsa

Vad är det bästa med ditt program? 
- Det är ett yrkesförberedande utbildning vilket inne-
bär att man kommer direkt ut i arbetslivet. Praktiken 
är bra eftersom man får prova på verkligheten utan-
för skolan och samla erfarenhet. 
Vilken kurs har gynnat dig mest?
- En av kurserna som jag tycker om är "Lärande och 
utveckling". I den kursen får man lära sig hur män-
niskan utvecklas från födseln och vad som påver-
kar människan. Då min inriktning är fotboll är även 
träningslära en av mina favoritkurser. Där får man lära 
sig om kost och hälsa.
Vad ser du dig själv jobba med i framtiden?
- Min plan är att börja jobba direkt, men jag har 
också sett till att jag har högskolebehörighet så det 
är inte omöjligt att jag pluggar vidare. 
Vad kan du säga om din klass?
Jag trivs väldigt bra!  Det är roligt att plugga med 
människor som har samma intressen som en själv 
och det ger även en bra sammanhållning i klassen.

Allmän, Crossfit, Fotboll 

Emil Ärlebrandt



samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet är högskole-
förberedande och passar för dig som är intres-
serad av samhällsfrågor och vill få ökad förstå-
else för varför människor agerar som de gör. 
Inriktningen Beteendevetenskap finns i tre  
profiler: Allmän, Fotboll och Crossfit. 
Programmet ger dig behörighet till 
högskole- och universitetsstudier.

Därför valde Hedvig Samhällsprogrammet
- Jag valde Storsjögymnasiet var för att jag ville gå 
på en mindre skola som var mer personlig. Då jag 
gick på Wargentin tidigare kände jag att skolan var 
för stor med för många elever för min smak. På Stor-
sjögymnasiet känner man de flesta och man får vara 
sig själv på ett helt annat sätt. Man är inte en del av 
en stor massa utan man kan vara sin egen person. 
Jag valde programmet då jag ville gå en bred linje 
som passade mig superbra.

Beteendevetenskap
Vad är det bästa med ditt program?
- Det bästa med mitt program är att man får reflekte-
ra över och analysera vårt samhälle. Många av våra 
uppgifter handlar om att reflektera kring vad som 
händer runt omkring oss. Uppgifterna är oftast kopp-
lade till ett roligt och aktuellt ämne som får tankarna 
att snurra. Det tycker jag är kul. 
Vilka kurser vill du lyfta?
- Jag ser fram emot psykologi och sociologi då det 
handlar om människans känslor och tankar. Hittills 
har jag tyckt om samhällskunskap och kommunika-
tion lite extra. 

Hur ser framtiden ut för dig?
- Då jag medvetet valt en bred linje kan vad som helt 
hända efter gymnasiet. Jag har en öppen syn på min 
framtid och jag känner fortfarande efter kring vad jag 
vill göra och bli i framtiden. Det är inte konstigt eller 
fel att ännu inte veta vad man vill göra. Det gäller 
bara att testa så mycket som möjligt och hitta det 
man tycker är kul.

Allmän, Crossfit, Fotboll

Hedvig Åström



Idrottsprofiler
För dig som vill fördjupa dina kunskaper i idrott 
med tonvikt lagd på din specialidrott.
Hos StorsjöGymnasiet kan du välja att kombi-
nera din idrottssatsning inom Fotboll, Crossfit 
och E-sport.  
Våra idrottsprofiler bedrivs av våra idrottsakademier 
JFA (fotboll), JCA (Crossfit) och JEA (E-sport). 
Du tränar en till tre gånger i veckan beroende på 
vilken idrott du har valt. 
Särskilt fokus ligger inom idrottskurserna där du får 
reflektera över och utvecklas i din roll som idrot-
tare och ledare. Idrottsprofilen kommer dessutom 
utveckla din idrottsliga talang och ge dig fördjupade 
kunskaper i träningslära t.ex fysiologi, 
mental träning, kost och idrottsskador.
Schemat anpassas så att eleverna med idrottsprofil 
kan kombinera sina studier och sin idrott på bästa 
sätt. Alla våra elever med idrottsprofil fotboll och 
E-sport får dessutom tillgång till gymkort på Friskis 

Crossfit, Fotboll och E-sport

och Svettis som ligger ett stenkast från skolan. Där 
kan du träna i det välutrustade gymmet med trä-
ningsprogram som passar just dig. Elever som väljer 
Crossfit har tillgång till Crossfit Östersunds nya loka-
ler under skoltid.

* Vår fotbollsakademi har från Svenska Fotbolls-
förbundets (SVFF) tilldelats LIU-certifiering (Lokala 
idrottsutbildningar). Det innebär att vi följer specifika 
kriterier från SVFF.

Fotboll och Crossfit på följande program
Barn- & fritid, Samhälls och Ekonomiprogrammet.
E-sport på följande program
El- & energi och Teknikprogrammet
 
Vill du få mer information eller anmäla dig till besök? 
Kontakta oss!
Biträdande rektor Mathias Larsson
mathias.larsson@storsjogymnasiet.se



Crossfit
En växande sport som passar alla som är 
intresserade av träning, hälsa, coachning och 
utveckling. Vi vill genom stor variation i trä-
ningen bygga en stabil träningsgrund, oavsett 
om det är Crossfit eller andra idrotter. Cross-
fit är en mix av tyngdlyftning, gymnastik och 
kondition vilket gör att du kombinerar rörelser 
från många olika sporter.  

På Storsjögymnasiet kan du välja att kombinera 
Crossfit med studier inom Ekonomi-, Barn- & 
fritid- eller Samhällsvetenskapsprogrammet. För 
att kvalitetssäkra utbildningen samarbetar skolan 
med CrossFit Östersund och träningen kommer 
bedrivas av utbildade coacher. Vid två tränings-
tillfällen i veckan tränar du i CrossFit Östersunds 
lokaler.
Under dina tre år hos oss kommer du få lära dig 
att skapa träningsprogram utifrån dina behov 

Samhälle, Barn- & fritid eller Ekonomiprogrammet

för att  utveckla, dokumentera och utvärdera din 
utbildning. Med dessa ingredienser kommer både 
din hälsa och fysiska prestationer förbättras under 
studietiden.

Stort fokus kommer ligga på din egen fysiska och 
psykologiska kapacitet, men gruppdynamik och 
träningens roll och betydelse i samhället kommer 
även vara en del av utbildningen. Vår målsättning 
och ambition är att driva en ledande Crossfitutbild-
ning för gymnasieelever. 

   Valet av Crossfit ger dig som elev:

• Tillgång till CrossFit Östersunds lokaler
• Utbildade tränare och coachledda träningspass
• Förutsättningar att lära dig mer om din fysiska och 

psykiska kapacitet.
• Lära dig om ledarskap, gruppdynamik och 

träningens roll och betydelse i samhället.
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E-sport Teknikprogrammet och El- & energiprogrammet

   Valet av E-sport ger dig som elev:

• E-sportlokal med anpassad miljö för spel och 
träning.

• Ett seriöst träningsupplägg vilket innebär         
genomgångar och övningar av användbara    
strategier för att lyckas i diverse spel. 

• Fysisk träning.
• De ordinarie studierna kommer först! 

Storsjögymnasiet betonar, precis som för alla 
elever, vikten av att sköta sina studier och att ligga 
i fas i kurserna.

Utbildning, erfarenhet och ambition är den lyckade 
kombination våra instruktörer och pedagoger 
besitter för att ge den bästa möjliga utbildningen 
till våra elever.

Kvalitet och kompetens alltid en prioritet

E-sport är idag världens snabbast växande 
sport som Storsjögymnasiet vill vara en del 
av. På Teknikprogrammet och El-& energipro-
grammet kan man välja E-sport som en utökad 
profil. Detta innebär att du förutom att läsa 
ordinarie kurser även får tid att träna E-sport 
på skoltid. Förutom speltekniska detaljer, stra-
tegier och lagsamarbete kommer även mental 
träning, hälsa och fysisk träning vara en viktig 
del i utbildningen

Vi satsar på att ge en seriös utbildning som ger dig 
rätt föruttsättningar för att lyckas väl inom program-
mets alla områden samtidigt som vi uppmuntrar till 
att även förstå bakgrunden och vara delaktig inom
E-sport och dess olika områden. Utöver teknikpro-
grammets innehåll så hämtar du som elev även kun-
skaper inom eventplanering, marknadsföring, design 
och entreprenörskap. 



StorsjöGymnasiet i samarbete med  
IFK Östersund,  Frösö IF och Ope IF  
satsar hårt för att vara den bästa fotbollsutbild-
ningen i Norrland. 
Lärare, instruktörer och elever ska känna stolthet 
och vara föredömen för sin omgivning och tillsam-
mans jobba för att utvecklas utifrån sin  
kunskapsnivå och att göra sitt bästa i alla lägen.

Vår målsättning och ambition är att driva den 
största och vara den ledande fotbollsutbildningen 
för unga fotbollstalanger i Jämtland och Härjedalen

Jämtlands största
fotbollsakademi

Detta gör vi genom att:

Bedriva målinriktad träning på bra tider och 
arenor. 

Alla träningar ligger på förmiddagar. Vi tränar 
på Jämtkraft Arena och i ÖP hallen.

Fri tillgång till gymmet på Friskis och Svettis.

Stor ledarstab kring JFA med akademichef, 
tränare, lärare för teorikurserna och 
målvaktstränare.

Att öka elevernas kunskap i fotboll praktiskt 
och teoretiskt.

JFA:S VISION

Du kan kombinera fotboll med Barn- & fritidsprogrammet, 
Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet 

Utbildning, erfarenhet och ambition är den lyckade 
kombination våra instruktörer och pedagoger 
besitter för att ge den bästa möjliga utbildningen 
till våra elever.

Kvalitet och kompetens alltid en prioritet



poängplaner 2023-2024
Scanna QR-koden nedan och se våra 
kurser och poängplaner direkt i din mobil.



Vad hände efter
studenten?
Andra spännande erfarenheter väntar många av våra elever 
efter studenten. Vissa fortsätter studera, andra 
jobbar vidare inom sina gymnasieinriktningar och en del byter 
riktning helt och hållet. Vi sökte upp några av dem och 
frågade vad som hände efter studenten.



Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Efter gymnasiet flyttade jag till New York för att studera 
och spela fotboll på college. Efter 3,5 lyckade, utvecklande 
och framförallt roliga år, så lämnade jag LIU Post med flera 
utmärkelser både akademiskt och atletiskt, en B.S. i Inter-
national Business och flyttade sedan in till Manhattan för 
att jobba som Sales Associate på Urban Outfitters där jag 
klättrade i karriären. Idag bor jag i Stockholm och är med 
och driver en privatägd klädbutik ute i Farsta Centrum. 

Vad fick dig att börja på vår skola?
Rekommendationer om skolan, fotbollspassen och lärarna. 
Det var grundläggande för mitt gymnasieval

Vilka kurser fångade ditt intresse?
Personligen hade jag som mål rätt tidigt att flytta till USA och 
kunde därmed fokusera på kurser förberredde mig på det. 
Jag utvecklades mycket inom ansvarstagande och förmågan 
att stå och hålla föredrag/prata inför folk. Fotbollsmässigt 
var träningarna det absolut bästa som hände inom min fot-
bollskarriär, där utvecklades jag enormt mycket. 

Något från skolan som du har nytta av idag? 
Massor. Först och främst hade jag aldrig flyttat till USA om 
det inte vore för Storsjögymnasiet. Den stöttningen, hjälpen 
och pushen jag fick gjorde att jag dels hade allt fysiskt sätt 
redo för att åka, men också modet till att faktiskt göra det. 

Vad har du för framtidsplaner?
Jag har alltid haft intresse för eget företagande och jag kör 
redan nu lite eget vid sidan av inom e-handel.

Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Efter gymnasiet fortsatte min profesionella fotbollskarriär 
med ÖFK i Allsvenskan som tog oss hela vägen till Europa 
League och möta lag som Arsenal och Galatasaray. Efter 
min tid med ÖFK fick jag sedan ett nytt kontrakt hos 
Hammarby där jag än idag spelar.

Vad fick dig att börja på vår skola?
Den främsta anledningen var att det fanns stora möjlighe-
ter att kombinera studier med min fotbollsträning. 

Vilka kurser fångade ditt intresse?
Det var lärarna och deras entusiasm i sin utlärning samt 
innehållet i kurserna som fångade mitt intresse!

Något från skolan som du har nytta av idag? 
Absolut, väldigt mycket. Inte bara ovärdeliga timmar på 
fotbollsplan utan även en utbildning som gett mig en bra 

grund att stå på efter min fotbollskarriär.

Vad har du för framtidsplaner?
Det är svårt att förutse hur framtiden ser ut när man har 
fotboll som yrke, men förhoppningsvis vinna ett SM-Guld! 
Efter karriären är mitt mål att hitta ett jobb som passar 
mig och som jag trivs med. Gärna inom idrott.

Student & Art Director
Läste media på gymnasiet

Tanja Berkö
Professionell fotbollsspelare
Läste Barn- & fritid

Dennis widgren
Entreprenör

          Läste Samhälle

Julia Bäckman



Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Jag jobba på Style by SL där jag även gjorde min praktik. 
Idag jobbar jag som färdigutbildad frisör, vilket innebär att 
jag har tagit mitt gesällbrev för att bli behörig frisör. 

Vad fick dig att börja på vår skola?
Eftersom jag drömt om att bli frisör sedan jag var liten så 
tog jag reda på vilka skolor som hade just frisör som inrikt-
ning och Storsjögymnasiet var enda skolan som hade en 
riktig frisörutbildning som passade mig. Jag gillade även 
det faktum att skolan var lite mindre och att lektionerna 
var i blockpass.

Vilka kurser fångade ditt intresse?
Jag lärde mig mest på våra kundpass på skolans egna 
salong Studio Strå och praktiken på Style eftersom dessa 
dagar innebar att jag fick tänka mycket själv, möta olika 
typer av människor och utvecklas teknikmässigt
Även alla projekt som vi fick delta inspirerande. 

Något från skolan som du har nytta av idag? 
All kundkontakt som jag fick genom praktiken och skolans 
salong har varit till stor nytta eftersom det ledde till att jag 
tidigt kände mig väldigt självgående i mitt yrke. 

Vad har du för framtidsplaner?
Nu när jag har tagit gesällbrevet vill jag fortsätta inom 
frisöryrket men jag är även intresserad av att ha ytterligare 
ett jobb på sidan av frisöryrket vilket är möjligt då yrket är 
flexibelt som går bra att anpassa till andra intressen.

Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm där jag stude-
rade i tre år på Kungliga Tekniska Högskolan. Därefter 
flyttade jag tillbaka till Östersund och började jobba som 
systemutvecklare på CGI

Vad fick dig att börja på vår skola?
Att det var en skola som kunde fokusera på mig som 
individ.

Vilka kurser fångade ditt intresse?
Jag har sedan en tidig ålder haft en passion för Tek-
nik, El och IT. Storsjögymnasiet gav mig möjligheten att 
kombinera mina nyfikenheter i samtliga ämnen och i mitt 
gymnasiearbete kombinera och applicera kunskapen från 
samtliga.

Något från skolan som du har nytta av idag? 
I skolan fick jag agera ambassadör vilket var långt utanför 
min komfortzon. De erfarenheterna jag fick från de ansva-
ren är något jag har kunna applicera både på universite-
tet, jobbet och i privatlivet.

Vad har du för framtidsplaner?
För tillfället är jag precis där jag alltid velat vara. Jag får 
skriva kod på dagarna! Jag förväntar mig att jag kommer 
tröttna på det i framtiden och jag hoppas då på att kunna 
gå vidare i karriären som systemarkitekt, teamledare och 
slutligen konsultchef.

Mattias Kågström
Systemutvecklare
Läste Teknik

Frisör
Läste Hantverk frisör

Caroline eriksson



Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Jag började i Östersund och jobbade som formgivare.  
Ett år senare flyttade jag till Kalmar för att studera olika 
designkurser. Sedan blev det ett år i Hudik som event-
koordinator för att slutligen landa i Göteborg där jag nu 
pluggar till Art Director. På fritiden jobbar jag även extra 
som AD och Grafisk Formgivare för ett skivbolag. Ett 
jobb som jag blev headhuntad till.
Vad fick dig att börja på vår skola?
Jag ville gå på en större friskola med bra läge och inspi-
rerande utbildningar. Jag kände folk som gick på skolan 
och bara hört gott. Programmet föll mig i smaken då jag 
både ville ha universitetsbehörighet men även en bred 
utbildning inom media.
Vilka kurser fångade ditt intresse?
Alla mediakurser var intressanta, men digital design 
skapade en djupare förståelse för programmen och 
hantverket, medan mediekommunikation blev en riktigt 
ögonöppnare för hur strategi bakom design kan se ut. 
Något från skolan som du har nytta av idag? 
Jag är tacksam över hur vi fick lära oss att ge och ta 
kritik. Att stå inför helklass med det man skapat, blotta 
sin själ och ta emot allas tyckande var lärorikt. 
Vad har du för framtidsplaner?
Jag vill hitta en byrå att praktisera på och knyta värdeful-
la kontakter. Sedan vill jag hitta en arbetsplats med vet-
tiga kunder, nyskapande idéer och varma värdegrunder.

Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Ännu mer studier i kombination med arbete samt en 
del resande, just nu studerar jag Etisk Hacking på KTH 
och kommer att att söka in till Datateknik på Skövdes 
Högskola.
Vad fick dig att börja på vår skola?
Jag flyttade från Stockholm till Östersund mitt i en 
termin och letade efter den skola som hade bäst IT-
program; vilket slutligen blev Storsjögymnasiet.
Vilka kurser fångade ditt intresse?
Främst programmeringskurserna då programmering 
generellt varit ett stort intresse för mig hela min 
ungdom.
Något från skolan som du har nytta av idag? 
Idag har jag mest nytta av de kunskaper inom Linux 
operativsystem som jag fick under mitt första år på 
El & Energi-programmet men även den tiden som jag 
spenderade som ambassadör. People skills är alltid bra 
att ha i arbetslivet!
Vad har du för framtidsplaner?
Planen är att gå 3 år Datateknik på högskola och sedan 
2 år Master i Cybersäkerhet med ett slutgiltigt mål att 
jobba med IT-säkerhet på Säkerhetspolisen (SÄPO).

Tanja Berkö Melissa Nilsson
Student & Art Director

       Läste Estet bild-media
Student & Programmerare
Läste El-& Energi



Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Jag jobbade ett år och gick därefter på teaterlinjen på en 

folkhögskola i Stockholm där jag kom i kontakt med hu-

morimprovisationsteater. Idag spelar jag teater varje vecka 

i Stockholm. Jag är också improvisatör i Break Improv, en 

indiegrupp som improviserar olika scener och festivaler.

Vad fick dig att börja på vår skola?
Jag valde skolan mycket för att det var den enda skolan 

som erbjöd en teaterinriktning. Valet blev lätt och visade 

sig även bli ett mycket bra val!

Vilka kurser fångade ditt intresse?
Jag tänkte inte så mycket på kurserna innan. Tänkte mest 

på om det var högskoleförberedande, vilket det förstås 

var. Men en positiv överraskning var att vi i klassen var 

från alla estetiska inriktningar och jobbade med olika 

projekt.

Något från skolan som du har nytt av?
I min karriär har jag självklart nytta av all teaterträning. 

Sen har jag samlat på mig väldigt mycket lärdom från sko-

lan på personlig plan och från lektionerna. Jag kan bara 

säga att Storsjögymnasiet var en grymt bra skola mycket 

på grund av den goda kontakten med lärarna.

Vad har du för framtidsplaner?
Mina framtidsplaner är att bli skådespelare och en ännu 

bättre improvisatör. Att kunna slå mig ned där jag vill och 

hålla på med det jag vill är min dröm.

Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Jag började studera på Wiks folkhögskola utanför Upp-
sala. Där studerade jag på en musiklinje där vi provade 
på att spela allt från soul, till folkmusik, till jazz. Jag 
föll för jazzen och kände att det här, det var verkligen 
något för mig. Trots det valde jag ändå inte att studera 
vidare året efter och började jobba istället. Året därpå 
sökte jag jazzlinjen på Framnäs folkhögskola i Piteå 
och kom in. 
Vad fick dig att börja på vår skola?
Jag ville gå till en personligare skola och få en bättre 
och tryggare kontakt med lärare och andra elever. 
Vilka kurser fångade ditt intresse?
Det var min inriktning på estetlinjen, musik, som 
fångade mitt intresse mest. Men musik hade också ett 
nära samarbete med de andra estetlinjerna. Under det 
tredje året gjorde vi exempelvis vår slutproduktion, en 
musikal. Det var en stor produktion, som vi arbetade 
med i flera månader. Där lärde jag mig hur det verkligen 
går till när en sätter upp produktioner. 
Något från skolan som du har nytta av?
Absolut! Det var under gymnasiet som jag för första 
gången fick ägna mig åt musik så mycket som jag ville. 
Vilket innebar att det också var under gymnasietiden 
jag fick mina första erfarenheter av musikerlivet. 
Vad har du för framtidsplaner?
Spela musik, skapa, utvecklas i min kreativitet.

Student & Art Director
Läste media på gymnasiet

Tanja Berkö
Musikstudent
Läste Estetiska musik

Emma Berlén
Skådespelare

Läste Estetiska teater

Hans Kvist



Vi kan med glädje säga att Storsjögymna-
siet och dess program räknas som en UF-
skola som vill driva företagsamhet bland 
sina elever genom sina kurser och ett 
ökat samarbete med oss baserad på våra     
kunskaper, erfarenheter och verktyg.

En entreprenör är en företagsam person 
som ser möjligheter och gör något av dem. 
- Vi tänker då inte bara på personer som startar 
eget företag, utan även på människor som är 
initiativrika, kreativa och pådrivande inom olika 
områden, berättar Susanne Langhammer projekt-
ledare på UF. Det handlar helt enkelt om männ-
iskor som tar ansvar och får saker att hända. Alla 
kan utveckla dessa förmågor och det vill vi vara 
med och uppnå genom att öka samarbetet med 
Storsjögymnasiet.
 
Att driva ett UF-företag utvecklar dessa          
förmågor.

- Genom utbildningen ”UF-företagande” lär sig 
eleverna om företagande men arbetar också med 

förmågor som kreativitet, initiativförmåga, 
problemlösning och samarbete. Forskning visar att 
ju tidigare eleverna börjar träna sin entreprenöriella 
förmåga desto bättre, säger Sara Månsson region-
chef på UF.
Ung Företagsamhet:
 
• stimulerar ungdomars kreativitet och 

entreprenörsanda
• ger ungdomar insikt i företagandets villkor  

och drivkrafter
• ökar förståelsen för vikten av 

entreprenörskap 

UF-företagare har lättare att etableras sig 
på arbetsmarknaden.

- Elever som fått ta sig igenom vår processutbild-
ning kommer uppleva att det berikar dem och gör 
skillnad för deras utveckling. Arbetet med UF-fö-
retagande är både utmanande, lärorikt och lustfyllt 
för så väl elever som lärare. Vi stöttar även kopp-
lingen mellan skola och näringsliv då dessa möten 
kan göra stor skillnad för eleverna efter deras gym-
nasieutbildning avslutar Christina Westerberg med.  

Storsjögymnasiet ökar samarbetet med 
Ung företagsamhet.



Följ våra elevers gymnasievardag
Det händer mycket på vår skola och våra program. 
Genom att ta del av våra kanaler på sociala medier får du ta del av det senaste som rör våra elever. 

Skolan - @storsjogymnasiet 
Frisör - @studiostra_storsjogymnasiet
Estetiska - @estetiska_storsjogymnasiet
Fotbollsakademin - @jfa_jamtlandsfotbollsakademi
Ekonomi - @ekonomi_storsjogymnasiet

Storsjögymnasiet
JFA-Jämtlands fotbollsakademi
Studio Strå Storsjögymnasiet

Instagram facebook



Mittuniversitet  - Destination Östersund - Norra station - Tingshuset - 
C:nen - DAUS tryckeri - Ung Företagsamhet - Ope IF - Frösö IF - ÖFK 

IFK Östersund  H1 - Jämtland Härjedalen Parasportförbund - Frisörföretagarna
Frösö flygplats - Storsjöcupen - Jamtli - Brunflo FK  - 

Friskis och Svettis - We & Sports - Röda Korset

Våra samarbeten med näringsliv, organisationer och skolor


