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Välkommen till
StorsjöGymnasiet
StorsjöGymnasiet Österund är en modern skola som
i tak, tillit, tillgänglighet och höga förväntningar. I katalogen

Ekonomi

du håller i din hand kan du se vilka program och inriktningar

Profiler
-Fotboll och innebandy
- Allmän

vi erbjuder, men också få än mer djupgående information
om hur vi arbetar med våra elever.
StorsjöGymnasiet erbjuder estetiska programmet med fyra

Teknik

av fem inriktningar, vilket är en stor fördel vid våra större
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mellan programmen vid olika event och projekt, detta gör

- Informations- & medieteknik

estetiska

utbildningen mer varierande och innehållsrik.

- Bild & form
- Media

Jag önskar dig lycka till med ditt sista år i

- Musik

grundskolan och med ditt gymnasieval! Förhoppningsvis

- Teater

ses vi till hösten 2019!
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Johanna Åkerdal Rektor
Storsjögymnasiet i Östersund

SAMHÄLLSVETENSKAP

- Beteendevetenskap fotboll, innebandy och allmän
- Samhällsvetenskap allmän

förutom lärande och kunskap står för goda relationer, högt

arrangemang. Unikt för skolan i helhet är att samarbete

Kaserngatan 13, 831 32 Östersund
Tel. 063-554 11 74
info@storsjogymnasiet.se
www.storsjogymnasiet.se
www.facebook.com/storsjogymnasiet
Instagram: Storsjögymnasiet

barn- & fritid
Profiler
- Fritid & hälsa fotboll
- Fritid & hälsa innebandy

hantverk
- Frisör

el & energi
- Dator- & kommunikationsteknik
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www.storsjogymnasiet.se

aktuellt hos oss
Idrottsakademi Vi har en stark hälsoprofil på vår skola där vi idag erbjuder både
fotboll och innebandy på tre program.

Öppet Hus 24 OKT

Välkommen till vår skola för att se och testa på de program vi har att erbjuda.

Programdagar 21-22 NOV Kom och testa något eller några av våra program för att
hitta just din inriktning.

Skolbesök

Under hösten och våren kommer vi med våra elever ut till skolor för att informera om vår skola.

Praktisera eller studiebesök Om du vill göra praktik eller studiebesök är du alltid välkommen till oss.
Sociala medier

Få inblick i våra elevers vardag genom att söka vår skola på Instagram och Facebook.
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Vad väljer du?
Vad du än har för mål efter gymnasiet så ger vi dig rätt
förutsättningar för att du ska nå dit.

Oavsett om du vill läsa på högskola/universitet,

börja jobba direkt eller kanske starta eget företag så

kommer du alltid vara väl rustad för livet som kommer
efter gymnasiet.

Besök oss
Öppet hus
24 oktober

Programdagar
21-22 november
För mer information
fråga din syv eller hör
av dig till oss.
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Foto: Elina Eriksson - Estet media

Det här får du hos oss:
Längre lektionspass där du hinner starta, fördjupa dig i och avsluta det du
jobbar med för dagen.
Mer än 15 års erfarenhet av att använda IT i undervisningen.
Engagerade lärare och coacher som stöttar dig i dina studier.
Höga förväntningar ställs på alla våra elever för att de ska vara förberedda för
arbetslivet.
Den mest kompletta estetutbildningen där fyra inriktningar finns att välja mellan.
Alla inriktningar ger grundläggande högskolebehörighet.
Spela fotboll med JFA, Jämtlands största fotbollsakademi och studera på
Barn- & fritidsprogrammet, Samhällsprogrammet eller Ekonomiprogrammet.
Spela innebandy med JIA, Jämtlands innebandyakademi och studera på
Barn- & fritidsprogrammet, Samhällsprogrammet eller Ekonomiprogrammet.

Ekonomi
Estetiska
Samhälle
Teknik

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 har fördjupningsveckor kopplat mot näringslivet.
StorsjöGymnasiet jobbar aktivt med Mittuniversitet.

Barn- & fritid
El- & energi
Frisör
Du kan läsa till
högskolebehörighet
på alla yrkesprogram

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
sammanhängande arbetsdag och behöver vara väl insatt i din bransch och ditt yrke.
Du får jobba med ditt blivande yrke och med riktiga kunder i vår egen frisörsalong Studio Strå. Läser du våra IT-inriktningar får du jobba med praktiska
projekt inom nätverk och programmering i nära samarbete med lokala företag.
Engagerade lärare med lång erfarenhet från yrkeslivet.
Efter studenten får du en yrkesexamen inom det område du har läst.
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Våra
program i

Östersund

Här ser du alla program som
StorsjöGymnasiet erbjuder och du får
även en inblick i vad du kommer att lära
dig under dina tre år hos oss.

estetiska
- bild & form - media
- musik
- teater

Ekonomi
Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet,
inriktning Ekonomi
Profiler: fotboll, innebandy och allmän.

Ett program för dig som är intresserad av företagande,
entreprenörskap och som vill vara nära näringslivet redan
under gymnasietiden. Detta för att vi eftersträvar en så
verklighetsnära utbildning som möjligt. Alla 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 branschen, 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, kalkylering och marknadsföring samt ledarskap och organisation.

Får du leda och driva ditt eget företag i kombination med UF.
Får du både besök och besöka företag från näringslivet.
Efter studenten:

Kan du studera eller jobba vidare inom ekonomi,
entreprenörskap, marknadsföring, näringsliv, psykologi,
juridik, samhällsekonomi och handel.
Exempel på kurser du läser:

Företagsekonomi, Juridik, Psykologi, Moderna språk,
Entreprenörskap och företagande.

Högskoleförberedande. Estetiska programmet,
inriktning bild & form, media, musik och teater.
För dig som är intresserad av att vara kreativ och vill
utvecklas inom ditt estetiska område. Du kan välja någon av
följande högskoleförberedande inriktningar: musik, teater,
bild & form eller media.
Beroende på din valda inriktning:
Får du chansen att utvecklas inom ditt intresse: musik, teater,
bild & form 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:
Kan du välja att studera vidare inom ditt intresseområde eller
inom helt andra områden.
Exempel på kurser du läser:
Digitalt skapande, Estetisk kommunikation, Konstarterna
och samhället samt kurser inom din valda profil; t.ex. sång,
gitarr, scenisk gestaltning, filmproduktion, mediaproduktion,
fotografisk bild, bild och form.
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- informations- & medieteknik

Högskoleförberedande. Teknikprogrammet,
inriktning informations- och medieteknik.
För dig som är intresserad av informations- och medieteknik
och vill bli bra på att hitta och lösa problem samt programmera.
Under utbildningen:
Får du lära dig allt om programmering, mediateknik,
webbutveckling och gränssnittsdesign.
Får du mer förståelse för teknikens roll i samhället.
Lär du dig det mesta om tekniska processer utifrån
matematik, fysik och kemi.
Övar du upp en värdefull studieteknik som du kan använda
på universitet.
Efter studenten:
Kan du gå vidare till gymnasieingenjör-T4, Tekniksprånget,
Yrkeshögskola eller universitet.
Exempel på kurser du läser:
Programmering, Webbutveckling, Gränssnittsdesign, Fysik,
Kemi, Teknik, Entreprenörskap.

SAMHÄLLSVETENSKAP

hantverk

- beteendevetenskap
- samhällsvetenskap

- frisör

Högskoleförberedande. Samhällsvetenskapsprogrammet,
inriktning beteendevetenskap eller samhällsvetenskap.
Profiler: fotboll, innebandy och allmän.

Yrkesprogram. Hantverksprogrammet, inriktning frisör

För dig som är intresserad av samhällsfrågor och idrott

Programmet för dig som är intresserad av frisöryrket och vill få
grundläggande kunskaper i att klippa, färga och styla hår samt
är intresserad av mode och makeup.

Beroende på vald profil:
Får du lära dig att reflektera över och utveckla din roll
som idrottare och ledare.
Lär du dig upptäcka både dina egna och andras styrkor.
Får du förståelse för varför människor agerar och beter sig
på olika sätt, och hur samhället i stort påverkas av detta.
Övar du upp en värdefull studieteknik som du kan använda på
universitet och högskolor.

Under utbildningen:
Lär du dig klippteknik, färg och form från grunden och lär dig
hantera de verktyg och material som används i branschen.
Du har även möjlighet att läsa en kurs i makeup.
Får du stor möjlighet till 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:
För dig som vill studera vidare till psykolog, lärare, hälsocoach,
polis, sportjournalist m.m.
Exempel på kurser du läser:
Filosofi, Psykologi, Moderna språk, Entreprenörskap samt kurser
inom ditt valda intresseområde.

el & energi
- dator & kommunikationsteknik

Efter studenten:
För dig som vill bli frisör, frisörtekniker, säljare, eller öppna din
egen salong.
Exempel på kurser du läser:
Frisör 1-6a, Hantverk introduktion, Material och miljö,
Tradition och utveckling, Entreprenörskap.
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barn- & fritid
- fritid & hälsa fotboll
- fritid & hälsa innebandy

Yrkesprogram. El- och energiprogrammet, inriktning
dator- och kommunikationsteknik.

Yrkesprogram. Barn- och fritidsprogrammet
inriktning fritid och hälsa.

För dig som är intresserad av teknik och vill bli bra på att
ge service och lösa problem inom IT och nätverksfrågor.
Till åk 2 väljer du yrkesutgång; programmering eller
nätverksteknik.

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

Beroende på vald yrkesutgång:
Lär du dig att installera, administrera och reparera dator- och
kommunikationssystem.
Tränar du upp ditt tekniska kunnande och förstår hur
informationssäkerhet på nätet fungerar.
Lär du dig grunderna i att bygga och designa hemsidor, göra
applikationer och möjlighet att utveckla spel.
Förstår du hur det är att driva ett företag –
att vara entreprenör.
Efter studenten:
För dig som vill bli webbdesigner, datatekniker, IT-tekniker,
nätverksadministratör eller nätverksoperatör, eller studera vidare
på högskola, universitet, yrkeshögskola eller annat.

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.
Efter studenten:
Har du möjlighet att studera vidare på högskola, folkhögskola,
yrkeshögskola eller arbeta inom fritidsverksamheter.
Exempel på kurser du läser:
Träningslära, Hälsopedagogik, Pedagogiskt ledarskap, Fritids-och
idrottskunskap, Friskvårdsverksamheter, Naturkunskap,
Entreprenörskap.

Exempel på kurser du läser:
Dator- och nätverksteknik, elektronik och mikrodatorteknik,
entreprenörskap, webbutveckling, nätverkssäkerhet.
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Foto: Frida Rönning, Lenita Hall, Eveline Hjelseth & Moa Olovsson - Samarbete mellan Estet media och IT/ El & Energiprogrammet.

Dina tre år hos oss
förstå fördjupa förverkliga

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.
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exempel på en skolvecka
Teoretiska program
Måndag
Svenska 1
Programspecifikt

Tisdag
Matematik 1b
Engelska 5

På StorsjöGymnasiet får du längre
lektionspass. På så sätt utvecklar du
din förmåga att lösa problem och att
tänka kreativt.

Onsdag
Programspecifikt
Coachtid

Torsdag
Historia 1b
VAL

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

Yrkesprogram
Måndag
Svenska 1
Programspecifikt

Tisdag
Engelska 5
Matematik 1a

Onsdag
Idrott & hälsa 1
Coachtid

Fredag
Entreprenörskap
Idrott &
hälsa 1
På alla yrkesprogram har du
sammanhängande tid som du
ägnar åt ditt yrkesämne och
därmed gott om tid för dina
praktiska studier

Torsdag

Fredag

Yrkesämne

Yrkesämne

Yrkesämne

Yrkesämne
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Foto: Anna-Lena Karlsson - Estet media

El & energi - dator- & kommunikationsteknik
El- & Energi programmet med inriktningen dator-

Vad kan du lyfta med ditt program?

yrkesförberedande. Genom individuella val har du

projekt såsom Red Carpet Ride, där fick vi lära oss mycket

hörighet. Utbildningens mål är att du ska leva upp

Duktiga lärare som verkligen bryr sig om sina elever,

utbildningen. Under utbildningen lär du dig instal-

Vilken kurs ser du oftast fram emot?
- Nätverkskursen, min inriktning. Där är det både
teoretiska och praktiska uppgifter. Det är roligt och
mycket att ta in. När man har lärt sig det grundläggande har man något att jobba vidare på.

och kommunikationsteknik, är i första hand

- Fler praktiska övningar än teoretiska. Vi har t. ex haft

även möjlighet att få grundläggande högskolebe-

om hur man håller ett projekt levande.

till branschens krav och vara anställningsbar efter

all hjälp man behöver får man.

lera, administrera, underhålla och reparera datoroch kommunikationssystem på ett yrkesmässigt

sätt. Vi har två yrkesutgångar: nätverksteknik och
programmering.

Därför Joel valde El- & energiprogrammet
- Jag valde detta program då det inriktar sig på
sådana områden som jag har intresse för, såsom el,
nätverk & programmering. Jag valde detta gymnasium för att jag tidigare hade hört mycket bra om det
och även besökt lokalerna.
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Vad kan du säga om din klass?
- Ingen klass är lik den andra brukar man säga, det
stämmer i mitt fall. Jag kommer sakna mina klasskamrater efter gymnasiet, de har gett mig minnen för
livet.
Hur ser du på din framtid?
- Just nu tänker jag på att bli elektriker inom försvarsmakten, men vet vem hur framtiden ser ut.

Foto: Johan Östgren - Estet media
i samarbete med medie och frisörprogrammet

Hantverk - frisör
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 möj-

ligheter, 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 då vi
erbjuderklippning, färgning och styling genom
kundbesök.

Därför valde Ronya frisörprogrammet
- Jag valde mitt program för att jag har alltid varit intresserad av hår och make-up vilket jag nu får syssla
med tack vare programmet. Sedan var StorsjöGymnasiet ett självklart val för mig då jag inte ville gå på
en för stor skola men inte heller en liten.
Vad tycker du mest om med ditt program?
- Det bästa med mitt program är helt klart alla möjligheter och lärare. Programmet är helt underbart

och varje dag är en rolig dag.
Man lär sig alltid något nytt och har alltid möjligheten
att förbättra sig själv.
Hur ser du på dina kurser?
- I inviduella valet är det Make-up kursen som jag
ser mest fram emot, annars är det framförallt alla
frisörkurserna som intresserar mig då de är så himla
roliga!
Hur är din klass?
- Klassen är helt fantastisk, många starka karaktärer
med många olikheter, vilket gör oss starkare som
klass. Vi har alltid roligt oavsett vad.
Hur ser du på din framtid?
- I framtiden vill jag såklart bli frisör eftersom det är
det jag är intresserad av just nu, men det finns även
ett intresse att jobba som socionom i framtiden. Till
sist vill jag tillägga att lärarna på Storsjögymnasiet är
super! De hjälper otroligt mycket och gör allt för att
en ska lyckas!
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Foto: Tobias Clevenpalm - Estet media

estet -

media

Estetiska programmet med inriktning Estetik

och media är en högskoleförberedande utbild-

ning som ger kunskaper som möjliggör fortsatta
studier inom media. Utbildningens mål är att ta
fram kreativa och företagsamma medieproducenter samt att utveckla drivna, entusiastiska

medieentreprenörer med en tro på sig själva och

Vad är det bästa med ditt program?
- Det är väldigt mycket praktiskt och man får även
jobba med skarpa/riktiga projekt utanför skolan. Det
är alltid något som händer och det är alltid roligt.
Alla kurser är intressanta för mig men det är Film och
TV produktion som driver mig mest.
Någon kurs du vill lyfta fram?

sina möjligheter. Efter studenten ska du ha en

- Svårt att välja alla är intressanta, men Film och TV
produktion har fångat mitt intresse lite mer.

en föränderlig bransch mycket tack vare skarpa

Vad gör du i framtiden?

stark portfolio och förmågan att anpassa dig till
projekt tillsammans med väletablerade företag.

Programmet ger behörighet till ett brett utbud av
utbildningar på högskolor och universitet.
Därför valde Herman Medieinriktningen
- Jag valde media på Storsjögymnasiet för att jag
gillar allt som har med media att göra, men framförallt är det film jag vill hålla på med. Jag fick dessutom ett bra intryck av lärarna i jämförelse med andra
skolor som erbjöd samma inriktning.
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- Om jag får jobba med något inom media är jag
glad, något inom filmbranschen hade varit väldigt
roligt. Filmfotograf inom longboard- eller surfkulturen
skulle vara en dröm!
- Jag tycker Storsjögymnasiet gör ett väldigt bra
jobb med att förbereda oss elever för den verklighet
som väntar efter studenten.

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

Estet- Bild och form
Estetiska programmet med inriktning bild & form
är en högskoleförberedande utbildning som ger
dig kunskaper som möjliggör fortsatta studier

inom bland annat konst, design och formgivn-

ing. Programmet ger även behörighet till ett stort
utbud av andra utbildningar på högskola och

universitet. Du får under din utbildning utveckla
ditt eget konstnärliga uttryck genom att teckna,
måla och arbeta med form på olika sätt, både
digitalt och med traditionell teknik. Vi arbetar

med akryl- olje- och akvarellmåleri samt screentryck och grafik. Du får också lära dig att tolka
och analysera konst i olika sammanhang och

jobba på en digital portfolio där du samlar dina
verk under din utbildning.

Därför valde Petronella Bildinriktningen
- Jag valde Bild- och form på Storsjögymnasiet av
den anledningen att jag alltid varit intresserad av
konst.

Därför var detta program ett givet val för mig!
Vad är det bästa med ditt program?
- Det bästa med mitt program är att jag under skoltid får lägga ner energi på det jag gillar – konst!
Det var också här jag mötte min nu bästa kompis.
Hon älskar jag mer än allt. Med det vill jag säga,
välj det program som passar dig, då är möjligheten
större att du hittar någon med liknande intresse.
Vad gör du i framtiden?
- Denna frågan är svår då jag är en sådan person
som inte kan hålla mig till få intressen. Eftersom
denna linje är högskoleförberedande är det nog mitt
första mål, att gå i högskolan. Men jag vill ju göra så
mycket! Dock det jag vet hittils är att jag vill ha ett
jobb länkad till sociala medier. Jag ser mig dock inte
låst till något eftersom mitt intresse för omvärlden
och kreativitet så stort.
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Foto: William Falk - Estet media

estet - musik
Estetiska programmet med inriktning musik är

en högskoleförberedande utbildning som ger dig
kunskaper som möjliggör fortsatta studier inom
musik. Programmet ger även behörighet till ett
stort utbud av andra utbildningar på högskola

och universitet. Du kommer att få möjlighet att

utveckla dina musikaliska färdigheter genom att
sjunga och spela tillsammans samt att utveckla
ditt eget konstnärliga uttryck. Under hela din
utbildning får du enskild undervisning på ditt

huvudinstrument och du har även möjlighet att

välja ett bi-instrument från och med årskurs två.
Därför valde Magdalena Musikinriktningen
Jag valde Storsjögymnasiet eftersom jag ville gå en
estetlinje på en mindre skola med närhet till lärare
och få bättre kontakt med eleverna.
Vad är det bästa med programmet?
Det bästa med programmet ”Estet musik” är att få
14

jobba med musiken under skoltid i ett eget ämne.
Att kunna byta ifrån ”pluggämnena” som till de mer
kreativa ämnena.
Vilken kurs vill du lyfta?
Kursen Estetisk kommunikation har varit väldigt
rolig eftersom man fått jobba med nästan alla estetiska inriktningarna. Inom ämnet får man möjlighet
att vara väldigt kreativ och att få utmana sig själv
genom att gå utanför sin komfortzon.
Vad kan du säga om din klass?
Det är stor fördel att gå i en mindre klass, då man
lär känna varandra på djupet och får ett annat slags
band än när man är i stor klass. Nu i trean jobbar
vår klass med musikalen där vi agerar och skådespelar och sjunger tillsammans, man vågar öppna
sig på ett helt annat sätt . Vi i klassen blir allt mer
som en familj.

Foto: William Falk - Estet media

estet - teater
Estetiska programmet med inriktning teater är
en högskoleförberedande utbildning som ger

dig kunskaper som möjliggör fortsatta studier

inom hela teaterområdet. Programmet ger även
behörighet till ett stort utbud av andra utbild-

Vilken kurs har varit den du sett fram emot?
Estetisk kommunikation 3 har varit kursen jag sett
fram emot. Där alla estetelever från olika inriktningar
får jobba tillsammans för att skapa en större
musikal som spelas upp för en stor publik.

idé till föreställning.

Vad tycker du om din klass?
Det är en speciell klass om nåt, vi är otroligt spridda
med väldigt olika talanger. Med vi har för det mesta
bara skratt i klassen. Vilket ger en fantastisk stäm-

Därför valde Isak Teaterinriktningen
Jag valde Storsjögymnasiet för att det var en mysig
miljö med högt i tak och med bra utbildade lärare
som gör ett fantastiskt jobb. Men såklart även för
att fortsätta med min hobby och drömmen att bli
skådespelare.

Vad vill du göra i framtiden?
Min stora dröm är att bli skådespelare och ge
människor en anledning att skratta och må genuint
bra även om det är bara kan vara för en stund så
känns det bra att kunna inspirera människor.

ningar på högskola och universitet.

Teaterinriktningen ger dig praktiska färdigheter

som gör att du kan producera en teaterpjäs från

ning när man bl.a. arbetar med slutproduktionen.

Vad är det bästa med ditt program?
Jag får arbeta på skoltid med min hobby och olika
projekt samtidigt som jag får stå i rampljuset och
framför kameran där jag hör hemma.
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Teknik - informations- & medieteknik
Teknikprogrammet med inriktningen Informa-

tions- och medieteknik är en högskoleförberedande utbildning för dig som är intresserad av
digital kommunikation genom datorer och

mobila plattformar. Under utbildningen får du

lära dig programmering och de programvaror
som krävs för att t.ex. skapa egna appar och

hemsidor. Under utbildningen kommer du att få
lära dig teknikens roll i samhället med hänsyn

till miljöfrågor och framtidens teknik samtidigt
som du får lära dig de vanligaste programmeringsspråken.

Tillsammans med våra företagskontakter kan vi
erbjuda dig insikt i hur man arbetar med tek-

nik idag, kundservice och förbereda dig för att
kunna delta i och utveckla arbete med
teknikutveckling i projektform.

Därför valde Anton Teknikprogrammet
Jag tyckte att programmet fokuserade mycket på
inriktningen jag valde samtidigt som lärarna alltid
alltid gör sitt bästa för eleverna.
Vad är det bästa med ditt program?
Vi har engagerade lärare som personligen bryr sig
om ens utveckling. Det känns som att de verkligen
vill att alla elever ska lyckas.
Kurserna som jag fortfarande har mycket nytta av
och ser fram emot är programmeringskurserna.
Vad kan du säga om din klass?
- Jag tycker vår klass är bra, vi är inte så många
men det gör att alla känner alla och alla är alltid
inkluderade.
Hur ser du på din framtid?
- Jag ser mig själv fortsätta inom min inriktning och
helst av allt jobba med systemutveckling.

Ekonomi- ekonomi

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är

Sedan valde jag programmet för att jag ville lära mig
mer om marknadsföring och företagsekonomi.

profilerna Allmän, Fotboll och Innebandy.

Vad är det bästa med ditt program?
- Det bästa med ekonomiprogrammet är att man får
lära sig saker som man kommer ha nytta av i yrkeslivet men också som privatperson. Sen är det bara ett
plus att ekonomiprogrammet är en brett program.

ett högskoleförberedande program som har

Programmet är för dig som är intresserad av
företagande, ekonomi och matematik.

Programmet kommer att förbjupa dina kunskaper inom företagsekonomiska områden

som redovisning, kalkylering, marknadsföring

men också ledarskap och organisation. Du kan

antingen läsa enbart ekonomi som din inriktning

eller koppla programmet till de idrottsakademier
vi erbjuder. Under din utbildning kommer du
jobba med projekt i nära samarbete med
företag runt om i länet och omsätta dina
teoretiska kunskaper i praktiken.

Därför valde Andrea Ekonomiprogrammet
- Jag valde StorsjöGymnasiet för att man både
kommer lärarna men också andra elever närmare
eftersom det är en mindre skola.

Vad inom kurserna har intresserat dig mest?
- Främst marknadsföringen genom att det är en sån
viktig del i hur man kan bygga upp ett företag. Ett
bra citat som förklarar marknadsföring enligt mig är
”Syns man inte finns man inte”.
Vad tycker du om klassen?
- Det som är bra är att vi inte är så många och man
som klass kan få en helt annan relation tillvarandra
men sen får man också mer lärartid och det är lättare att få den hjälp man själv behöver.
Vad vill du göra i framtiden?
Driva mitt eget företag.
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Barn- & fritid - fotboll eller innebandy
Inriktningen Fritid och Hälsa har profilerna

Fotboll och Innebandy. Profilerna drivs i samar-

bete med JFA – Jämtlands fotbollsakademi och

man får vara närmare en arbetsplats och får riktig
erfarenhet av arbetslivet. Jag har dessutom en
underbar klass!

JIA - Jämtlands innebandyakademi. Du som elev Vilken kurs har gynnat dig mest?
erbjuds upp till nio timmars träning och teori per Den kurs jag sett fram emot mest är psykologi, för
vecka. Programmet är ett yrkesprogram som
det är fascinerande och lärorikt. Något jag tror det
syftar till att ge eleverna en ökad förståelse för
går att ha stor hjälp utav i framtiden.
barns, ungdomars och vuxnas utveckling och
Vad ser du dig själv jobba med i framtiden?
erfarenheter.
Jobba inom området barn och fritid. Det kan vara
idrotssledare, tränare eller att jobba på en skola.
Därför valde Anton Barn- & fritidsprogrammet
Men man vet aldrig vart man hamnar!
- Jag valde programmet för att jag gillar att jobba
med barn och ungdomar och se dem utvecklas.
Till sist vill jag också poängtera att jag älskar vår
Jag vill också lyfta blocktiden som innebär längre
fotbollsakademi, JFA!
lektionspass som innebär att man får det mest gjort
på lektionstid och inte behöver ha med massa läxor
hem.
Vad är det bästa med ditt program?
De bästa är att det är mycket praktik vilket gör att

Foto: William Falk- Estet media

samhällsvetenskap Inriktningen Beteendevetenskap finns i två
profiler: fotboll, innebandy.

Inriktningen Samhällsvetenskap finns i en profil:
allmän. Programmet ger dig behörighet till högskole- och universitetsstudier.

Samhällsvetenskapsprogrammet är högskole-

förberedande och passar för dig som är intres-

serad av samhällsfrågor och vill få ökad förståelse för varför människor agerar som de gör.

Vi erbjuder en rad olika inriktningar och profiler
där du får möjlighet att kombinera dina

teoretiska studier med ditt specialintresse.
Därför valde Amanda Samhällsprogrammet

Jag bestämde mig tidigt Storsjögymnasiets fot-

bollsakademi då det verkade så himla kul. Sen kom
jag i kontakt med tränarna på fotbollsakademin,

JFA, och var på några testa-på-träningar samt föreläsning vilket gjorde att det här kändes perfekt!

Programmet har
2 inriktningar

Vad är det bästa med ditt program?
Det bästa med mitt program tycker jag är att man får
möjligheten att kombinera sin satsning på fotbollen
med sina studier på ett väldigt bra sätt. Jag har aldrig
behövt prioritera bort någon fotboll för att kunna nå
mina mål i skolan eller tvärtom. Om man gillar att
spela fotboll och tycker det verkar kul att gå fotbollsgymnasium så rekommenderar jag verkligen att man
väljer det. Man utvecklas samtidigt som det är roligt!
Vilka kurser vill du lyfta?
Innan gymnasiet såg jag ju såklart fram emot fotbollskurserna mest, och de är ju roligast tycker jag.
Men annars är det kurserna inom beteende-inriktningen på samhällslinjen jag sett fram emot, alltså
t.ex psykologi, filosofi, sociologi.
Hur ser framtiden ut för dig?
Jag vill fortsätta satsa på fotbollen och så skulle jag
vilja jobba med någonting inom träning och hälsa.
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Idrottsprofiler För dig som vill fördjupa dina kunskaper i idrott

Fotboll och innebandy

sätt. Alla våra elever med idrottsprofil får dessutom
tillgång till gymkort på Friskis och Svettis som
med tonvikt lagd på din specialidrott
Hos StorsjöGymnasiet kan du välja att kombinera ligger ett stenkast från skolan. Där kan du träna i
det välutrustade gymmet med träningsprogram som
din idrottssatning inom fotboll eller innebandy
passar just dig.
med studier på Ekonomiprogrammet,
Nytt för i år är att vår fotbollsakademi också fått
Samhällsvetenskapsprogrammet eller
Svenska Fotbollsförbundets (SVFF) LIU-certifiering
Barn- och fritisprogrammet.
(Lokala idrottsutbildningar). Det innebär att vi följer
Våra idrottsprofiler bedrivs av våra idrottsakademier specifika kvalitétskrav krav från SVFF.
JFA och JIA. Du tränar två till tre gånger i veckan
Vill du få mer information eller anmäla dig till
beroende på vilken idrott du har valt.
besök på någon av våra träningar eller program?
Särskilt fokus ligger inom idrottsämnet där du får
Kontakta oss!
reflektera över och utvecklas i din roll som idrotBiträdande rektor Mathias Larsson
tare och ledare. Idrottsprofilen kommer dessutom
utveckla din idrottsliga talang och ge dig fördjupade mathias.larsson@storsjogymnasiet.se
kunskaper i träningslära t.ex fysiologi, mental träning, tel: 063-554 11 62
kost och idrottsskador.
Rektor Johanna Åkerdal
Schemat anpassas så att eleverna med idrottsprofil
johanna.akerdal@storsjogymnasiet.se
kan kombinera sina studier och sin idrott på bästa
tel: 063-554 11 61
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JIA:S VISION
Vi vet att gymnasietiden är viktig, och vi vet att
du som söker till oss på StorsjöGymnasiets

innebandyutbildning både vill satsa på gymnasiestudier och innebandy. StorsjöGymnasiet har

startat en innebandyutbildning i samarbete med
Jemtland Innebandy.

Innebandyakademin erbjuds just nu till dig som
vill läsa på Barn- och Fritidsprogrammet,

Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenska-

psprogrammet, det sistnämnda med beteende-

vetenskaplig inriktning. Du kan kombinera dina
gymnasiestudier med innebandyträning och
träna 2 pass i veckan.

Målet

Med hjälp av våra duktiga instruktörer utvecklar
och förbereder vi eleverna för framtida utmaningar.
Genom ett professionellt arbetssätt får ungdomarna
kunskap, kompetens samt erfarenhet. Det kan vara
som spelare men även i en framtida ledarroll.

Eleverna förbereds för detta genom teori, fysisk
träning och individuell spelarutveckling.

Förväntningar

Alla spelare ska både bli tekniskt och taktiskt skickligare. Det ska vara en stimulerande miljö där träningar och matcher håller hög kvalité. Akademins
hörnstenar för att lyckas är lagarbete, laganda och
sportsligt uppträdande. Det, tillsammans med vår
värdegrund, skapar förutsättningar för en bra verksamhet. Under år tre erbjuder vi ett antal individuella kurser. Eleverna gör sina val beroende på hur
man vill att framtiden, på eller utanför innebandyplanen, skall se ut. JIA samarbetar med StorsjöGymnasiet och de lokala innebandyföreningarna Jemtland
Innebandy, IBF Frösön, Brunflo FK samt Krokom
Innebandy.
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JFA:S VISION
StorsjöGymnasiet i samarbete med
IFK Östersund, Frösö IF, Ope IF och ÖDFF
satsar hårt för att vara den bästa fotbollsutbildningen i Norrland.
Lärare, instruktörer och elever ska känna stolthet
och vara föredömen för sin omgivning och tillsammans jobba för att utvecklas utifrån sin
kunskapsnivå och att göra sitt bästa i alla lägen.

Jämtlands största
fotbollsakademi
Vår målsättning och ambition är att driva den största
och vara den ledande fotbollsutbildningen för unga
fotbollstalanger i Jämtland och Härjedalen
Detta gör vi genom att:
Du kan kombinera fotboll med Barn- & fritidsprogrammet,

Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet

Bedriva målinriktad träning på bra tider och
arenor.
Alla träningar ligger på förmiddagar. Vi tränar på
Jämtkraft Arena och ÖP hallen.
Fri tillgång till gymmet på Friskis och Svettis.
Stor ledarstab kring JFA med akademichef,
tränare, lärare för teorikurserna, målvaktstränare
samt sjukgymnast.
Att öka elevernas kunskap i fotboll praktiskt och
teoretiskt.

Kvalitet och kompetens alltid en
prioritet
Utbildning, erfarenhet och ambition är den lyckade
kombination våra instruktörer och pedagoger
besitter för att ge den bästa möjliga utbildningen till
våra elever.
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JFA- Jämtlands fotbollsakademi
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samarbete med
näringslivet -med eleven i fokus
Vi lägger stort fokus på att du ska få erfarenhet av den
verklighet som väntar när du har tagit examen hos oss.
Detta då vi anser att kunskap är värdefull när du vet hur du
ska använda den och dessutom har självförtroendet att göra
det. Nedan ser du några av de företag och
organisationer vi samarbetar med.
Friskis och Svettis Mittuniversitet
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Ope IF		

IFK Östersund

Östersundshem

IBF Frösön		
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Storsjögruppen

www.jbgymnasiet.se/orebro
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Teknikland		Jamtli			Daus Tryckeri
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