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StorsjöGymnasiet i Österund är en modern skola 
som förutom lärande och kunskap står för goda relationer, 
högt i tak, tillit, tillgänglighet och höga förväntningar. 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, 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 10 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 2020.

Johanna Åkerdal, Rektor 
StorsjöGymnasiet i Östersund

Välkommen till
StorsjöGymnasiet

StorsjöGymnasiet
ÖSTERSUND 2020-2021    
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estet

Teknik

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi

el & energi

barn- & fritid

hantverk

- Media allmän, bild & form
- Musik
- Teater

- Informations- & medieteknik

- Beteendevetenskap fotboll, innebandy och allmän
- Samhällsvetenskap allmän

- Fotboll och innebandy
- Allmän

- Dator- & kommunikationsteknik

- Fritid & hälsa fotboll, innebandy och allmän

- Frisör
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Programdagar 20-21 nov Kom och testa något eller några av våra program för att 
hitta just din inriktning.

Öppet Hus 6 nov  Välkommen till vår skola för att se och testa på de program vi har att erbjuda.

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

Skugga våra elever 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.

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

Besök oss

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.

Öppet hus 
6 november
Programdagar 
20-21 november
För mer information 
fråga din syv eller hör 
av dig till oss.
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Det här får du hos oss:

Högskoleförberedande program

Yrkesprogram

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:

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.  

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 mentorer 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 tre inriktningar finns att välja mellan.
Alla inriktningar ger grundläggande högskolebehörighet.

Spela fotboll med JFA, Jämtlands största fotbollsakademi och studera på 
Barn- & fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller Samhällsprogrammet. 

Spela innebandy med JIA, Jämtlands innebandyakademi och studera på 
Barn- & fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller Samhällsprogrammet.

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

Du tar del av våra samarbeten med näringslivet.

StorsjöGymnasiet jobbar aktivt med Mittuniversitet. 

Du får jobba med ditt blivande yrke och med riktiga kunder i vår egen frisör-
salong 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. 

Du kan läsa till 
högskolebehörighet 
på alla yrkesprogram

Barn- & fritid
El- & energi
Frisör

Ekonomi
Estet
Samhälle
Teknik
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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.

Högskoleförberedande. Estetiska programmet, 
inriktning 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, 
media. På media finns även profilen bild och form. 

Beroende på din valda inriktning:
Får du chansen att utvecklas inom ditt intresse: musik, teater 
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.

estet

Ekonomi

- media    -  musik    - teater

Högskoleförberedande. Teknikprogrammet,  
inriktning informations- och medieteknik.
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.
   Studeras tekniska processer och matematikens och 
  naturvetenskapens roll i dessa.
    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.

01110 00101 010111 111 0
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Teknik
- informations- & medieteknik

- Ekonomi

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet, 
inriktning ekonomi 
Profiler: fotboll, innebandy och allmän.
Ett program för dig som är intresserad av företagande,          
matematik, entreprenörskap och som vill vara nära närings-
livet 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, 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 närings-
livet. 

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. 
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Yrkesprogram. Hantverksprogrammet, inriktning frisör 
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.

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 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.

Högskoleförberedande. Samhällsvetenskapsprogrammet, 
inriktning beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. 
Profiler: fotboll, innebandy och allmän.
För dig som är intresserad av samhällsfrågor och idrott

Beroende på vald profil:
    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.
 Får du lära dig att reflektera över och utveckla din roll  

som idrottare och ledare.

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.

Yrkesprogram. El- och energiprogrammet, inriktning  
dator- och kommunikationsteknik.
För dig som är intresserad av teknik och vill bli bra på att ge ser-
vice och lösa problem inom IT. Till åk 2 väljer du yrkesutgång; 
programmering eller nätverksteknik.

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

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

applikationer och möjlighet att utveckla spel (yrkesutgång 
programmering).

    Lär du dig grunderna i närverkssäkerhet och olika nätverks-
teknologier (yrkesutgång nätverksteknik).

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

Efter studenten:
Kan du bli webbdesigner, datatekniker, IT-tekniker, nätverksad-
ministratör 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.

Yrkesprogram. Barn- och fritidsprogrammet 
inriktning fritid och hälsa. 
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 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.

00’36”67

SAMHÄLLSVETENSKAP

el & energi barn- & fritid

hantverk
- beteendevetenskap
- samhällsvetenskap

- dator & kommunikationsteknik - fritid & hälsa fotboll
- fritid & hälsa innebandy
- fritid & hälsa allmän

- frisör
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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
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exempel på en skolvecka
Måndag

Teoretiska program

Yrkesprogram

Måndag

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Fredag

Svenska 1

Svenska 1

På StorsjöGymnasiet får du längre 
lektionspass. På så sätt utvecklar 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. 
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El & energi - dator- & kommunikationsteknik
El- & Energi programmet med inriktningen dator- 
och kommunikationsteknik, är i första hand 
yrkesförberedande. Genom individuella val har du 
även möjlighet att få grundläggande högskolebe-
hörighet. Utbildningens mål är att du ska leva upp 
till branschens krav och vara anställningsbar efter 
utbildningen. Under utbildningen lär du dig instal-
lera, administrera, underhålla och reparera dator- 
och kommunikationssystem på ett yrkesmässigt 
sätt. Vi har två yrkesutgångar: nätverksteknik och 
programmering.

Därför Isak valde El- & energiprogrammet 
Jag fastnade för Storsjögymnasiets El- & Energipro-
gram just för att de har dator- & kommunikationstek-
nik direkt i åk 1. Jag har stort intresse för IT-säkerhet 
och vill jobba med det i framtiden. Med det i åtanke 
ville jag ha ett program som fokuserar på de kurser 
som behövs, så jag kan lägga mycket fokus på det. 
Efter en frågestund med min SYV kom vi fram till att 
detta kändes rätt..

Vad kan du lyfta med ditt program?
Lärarna och arbetssättet. Lärarna har yrkeserfaren-
het och sedan valt att bli lärare, något som vi elever 
gynnas av då vi får tips och kunskap vi annars inte 
skulle fått. Det är också en bra balans mellan "vanlig" 
plugg och det praktiskta så vi får en bra variation i 
våra studier.  

Vilken kurs ser du oftast fram emot?
Antingen APL eller programmering, som också är min 
inriktning. Det blir svårt att välja eftersom jag tycker 
det är roligt att ha en annan miljö än skolan då och 
då, men ändå kan det vara skönt att jobba tyst i ett 
klassrum med det jag vet jag tycker om. Men om jag 
var tvungen att välja en skulle det nog vara program-
mering för att man kan alltid lära sig mer. 
Hur ser du på din framtid? 
Som jag nämnde är det IT-säkerhet jag vill jobba med 
och då finns intresset mer inom försvarsmakten. Men 
med stor sannolikhet så kommer jag först studera 
vidare och fördjupa mig inom fältet av vad jag plug-
gar idag.
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Hantverk - frisör
Utbildningen Frisör är ett yrkesprogram som 
syftar till att utbilda kreativa och företagsamma 
frisörer. Efter utbildningen ska våra elever ha ut-
vecklat en tro på sig själva och sina möjligheter, 
och de ska ha förmågan att anpassa sig till en 
föränderlig bransch. Studio Strå är StorsjöGym-
nasiets egen frisörsalong som ligger på Färje-
mansgatan 15 i centrala Östersund. Där har våra 
elever teorilektioner och praktiska pass då vi 
erbjuder klippning, färgning och styling genom 
kundbesök.

Därför valde Ronya frisörprogrammet
- Jag valde mitt program för att jag har alltid varit in-
tresserad av hår och make-up vilket jag nu får syssla 
med tack vare programmet. Sedan var StorsjöGym-
nasiet 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 möj-
ligheter och lärare. Programmet är helt underbart 

dator- & kommunikationsteknik
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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estet - media
Estetiska programmet med inriktning Estetik och 
media är en högskoleförberedande utbildning 
som ger kunskaper som möjliggör fortsatta stu-
dier inom media, humanistiska och vetenskapli-
ga områden. Under din utbildning kommer du att 
få utveckla din förmåga inom bl.a. film, foto och 
grafisk design. Du får en bred utbildning inom de 
teoretiska ämnena. Efter studenten ska du ha en 
stark portfolio och förmågan att anpassa dig till 
en föränderlig bransch mycket tack vare skarpa 
projekt tillsammans med väletablerade företag. 

Därför valde Herman Medieinriktningen 
 - Jag valde media på StorsjöGymnasiet för att jag 
gillar allt som har med media att göra, men framfö-
rallt är det film jag vill hålla på med. Jag fick dessut-
om ett bra intryck av lärarna i jämförelse med andra 
skolor som erbjöd samma inriktning. 

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? 
- Svårt att välja alla är intressanta, men Film och TV 
produktion har fångat mitt intresse lite mer.  
Vad gör du i framtiden? 
- 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. 
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Estet media- Bild och form
Estetiska programmet med inriktning Media 
erbjuder profilen bild och form och är en hög-
skoleförberedande utbildning som ger dig kun-
skaper som möjliggör fortsatta studier inom 
bland annat konst, design och formgivning. Pro-
grammet ger även behörighet till ett stort utbud 
av andra utbildningar på högskola och 
universitet. Du får under din utbildning förutom 
mediakunskaper utveckla ditt eget konstnärliga 
uttryck genom att teckna, måla och arbeta med 
form på olika sätt, både digitalt och med tra-
ditionell 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 port-
folio där du samlar dina verk under din utbildn-
ing. 

Därför valde Petronella Bildinriktningen 
- Jag valde Bild- och form på StorsjöGymnasiet av 

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

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 skol-
tid 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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estet - musik
Estetiska programmet med inriktning musik är 
en högskoleförberedande utbildning som ger dig 
kunskaper som möjliggör fortsatta studier inom 
de konstnärliga, humanistiska, och samhällsve-
tenskapliga områdena. Du får en bred utbildning 
inom de teroretiska ämnena. Du kommer att få 
möjlighet att utveckla dina musikaliska färdig-
heter genom att sjunga och spela tillsammans 
samt att utveckla ditt eget konstnärliga uttryck. 
Under hela din utbildning får du enskild under-
visning 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.

Foto: William Falk - Estet media

Vad är det bästa med programmet?
Det bästa med programmet ”Estet musik” är att få  
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 este-
tiska 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 skåde-
spelar och sjunger tillsammans, man vågar öppna 
sig på ett helt annat sätt . Vi i klassen blir allt mer 
som en familj.
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estet -  teater
Estetiska programmet med inriktning teater är 
en högskoleförberedande utbildning som ger 
dig kunskaper som möjliggör fortsatta studier 
inom de konstnärliga, humanistiska, och sam-
hällsvetenskapliga områdena. Du får en bred 
utbildning inom de teoretiska ämnena. 
Teaterinriktningen ger dig praktiska färdigheter 
som gör att du kan producera en teaterpjäs från 
idé till föreställning. Vi jobbar med olika tekniker 
och konstformer inom teater som skådespeleri, 
manus, mask, kostym, ljud och ljus.  
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 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. 

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.
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-
ning när man bl.a. arbetar med slutproduktionen. 

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.



Teknik - informations- & medieteknik
Teknikprogrammet med inriktningen Informa-
tions- och medieteknik är en högskoleförbere-
dande 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 programme-
ringsspråken. 
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.
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Ekonomi- ekonomi
Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är 
ett högskoleförberedande program som har 
profilerna Allmän, Fotboll och Innebandy.  
Programmet är för dig som är intresserad av 
företagande, ekonomi och matematik. 
Programmet kommer att förbjupa dina kun-
skaper  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.  
 

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

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 yrkesli-
vet men också som privatperson. Sen är det bara ett 
plus att ekonomiprogrammet är en brett program.  
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 till varandra 
men sen får man också mer lärartid och det är lätt-
are att få den hjälp man själv behöver. 

Vad vill du göra i framtiden?
Driva mitt eget företag.



fotboll  eller  innebandyBarn- & fritid -
Inriktningen Fritid och Hälsa har profilerna 
Allmän, Fotboll, Innebandy. Profilerna drivs i 
samarbete med JFA – Jämtlands fotbollsakademi 
och JIA - Jämtlands innebandyakademi. Du som 
elev i JFA och JIA erbjuds upp till nio timmars 
träning och teori per vecka. Programmet är ett 
yrkesprogram som syftar till att ge eleverna en 
ökad förståelse för barns, ungdomars och vux-
nas utveckling och erfarenheter.  
Därför valde Victor Barn- & fritidsprogrammet
Jag valde BF eftersom att det är en praktiskt utbild-
ning och man får känna på hur arbetslivet kommer 
vara. Man får lära sig mycket om sig själv och hur 
människan fungerar. Jag kan enkelt kombinera min 
träning med min skolgång eftersom vi läser i block-
tider, vilket betyder att man får mycket tid på varje 
lektion att göra klart det man ska och man behöver 
inte ta med sig lika mycket hem. 

Vad är det bästa med ditt program? 
Att det är ett yrkesförberedande program. Vilket ger 
bra möjligheter att skapa sig bra referenser och bra 
erfarenheter till arbetslivet.  
Vilken kurs har gynnat dig mest?
Kursen jag ser mest fram emot under veckan är Kom-
munikationen. Under kursen lär dig många viktiga 
saker som till exempel hur man ska göra under en 
presentation eller hur man sak prata med människor 
för att på bästa sätt göra sig förstådd, vilket jag kän-
ner att jag kan ha stor nytta av senare i livet. Dess-
utom så får man alltid ett gott skratt under lektionen 
när man går i en toppen klass!
Vad ser du dig själv jobba med i framtiden?
Jag ser ljust på min framtid. Jag går ett yrkesförbe-
redande program, så jobb finns efter gymnasiet. Jag 
läser även upp min matte på skolan så att jag även 
kan få med mig min högskolebehörighet. 
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samhällsvetenskap -
Inriktningen Beteendevetenskap finns i tre  
profiler: fotboll, innebandy och allmän.  
Inriktningen Samhällsvetenskap finns i en profil: 
allmän. Programmet ger dig behörighet till hög-
skole- och universitetsstudier.
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. 

Därför valde Olivia Samhällsprogrammet
Jag valde tidigt att jag ville gå innebandyakademin 
på Storsjögymnasiet. Det fanns då tre program att 
välja mellan och då passade Samhälle mig väldigt 
bra med inriktning mot beteendevetenskap efter-
som jag skulle vilja jobba med människor och hälsa 
i framtiden. 
Vad är det bästa med ditt program?
Först och främst vill jag lyfta möjligheten att kunna 

 Programmet har 
 2 inriktningar

Foto: William Falk- Estet media

satsa på sin idrott och den individuella utveckling 
man får samtidigt som man får en komplett gym-
nasieutbildning. Man har stor nytta av beteendeve-
tenskap i sin idrott då vi läser exempelvis psykologi, 
ledarskap och kommunikation.
Jag vill också lyfta blockläsning som vi har på Stor-
sjögymnasiet då jag upplever att man får god tid på 
lektionerna att hinna med det man ska. Det blir inte 
mycket läxor och då kan man fokusera på träningar 
och matcher på helger och kvällar istället. 
Vilka kurser vill du lyfta?
I år ser jag mest emot kommunikation och naturkun-
skap. Där jobbar vi med intressanta ämnen som hur 
människan fungerar och reagerar både vetenskapligt 
och socialt. Jag ser också ofta fram emot 
innebandyträningarna och idrottsteorin.  

Hur ser framtiden ut för dig?
Jag ser att jag kommer att jobba med människor 
inom idrott och hälsa i framtiden och fortsätta satsa 
inom innebandyn. 
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Idrottsprofiler -
För dig som vill fördjupa dina kunskaper i idrott 
med tonvikt lagd på din specialidrott.
Hos StorsjöGymnasiet kan du välja att kombinera 
din idrottssatsning inom fotboll eller innebandy 
med studier på Ekonomiprogrammet, Barn- och 
fritidsprogrammet eller 
Samhällsvetenskapsprogrammet  
Våra idrottsprofiler bedrivs av våra idrottsakademier 
JFA och JIA. Du tränar två till tre gånger i veckan 
beroende på vilken idrott du har valt. 
Särskilt fokus ligger inom idrottsämnet 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 

Fotboll  och  innebandy
sätt. Alla våra elever med idrottsprofil får dessutom 
tillgång till gymkort på Friskis och Svettis som 
ligger ett stenkast från skolan. Där kan du träna i 
det välutrustade gymmet med träningsprogram som 
passar just dig. 
Nytt för i år är att vår fotbollsakademi också fått 
Svenska Fotbollsförbundets (SVFF) LIU-certifiering 
(Lokala idrottsutbildningar). Det innebär att vi följer 
specifika kvalitétskrav krav från SVFF.  
Vill du få mer information eller anmäla dig till  
besök på någon av våra träningar eller program?
Kontakta oss! 

Biträdande rektor Mathias Larsson
mathias.larsson@storsjogymnasiet.se
tel: 063-554 11 62

Rektor Johanna Åkerdal
johanna.akerdal@storsjogymnasiet.se
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 gymnasi-
estudier 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 skickli-
gare. Det ska vara en stimulerande miljö där trä-
ningar 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 verk-
samhet.  Under år tre erbjuder vi ett antal individu-
ella kurser. Eleverna gör sina val beroende på hur 
man vill att framtiden, på eller utanför innebandypla-
nen, skall se ut. JIA samarbetar med StorsjöGymna-
siet och de lokala innebandyföreningarna Jemtland 
Innebandy, IBF Frösön, Brunflo FK samt Krokom 
Innebandy.
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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

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

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 ÖP hallen.

Fri tillgång till gymmet på Friskis och Svettis.

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

Att öka elevernas kunskap i fotboll praktiskt och 
teoretiskt.

JFA:S VISION

Du kan kombinera fotboll med Barn- & fritidsprogrammet, 
Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet 
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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
Innebandyakademin - @jia_jamtlandsinnebandyakademi
Ekonomi -  @ekonomi_storsjogymnasiet

Storsjögymnasiet
JFA-Jämtlands fotbollsakademi
Studio Strå Storsjögymnasiet

Instagram facebook



Vad hände efter
studenten?
Andra spännande erfarenheter väntar många av våra elever 
efter studenten. Vissa fortsätter studera, andra 
jobba 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.
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Vad hände efter
studenten?

Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Efter gymnasiet bodde jag kvar i Östersund och jobbade bl.a. 
som frilansande formgivare.  Ett år senare flyttade jag till Kal-
mar för att studera olika designkurser. Sedan gjorde jag ett år 
i Hudik som konferens- och eventkoordinator för att slutligen 
landa i Göteborg där jag nu pluggar till Art Director. På fritiden 
jobbar jag även extra som Art Director 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 inspirerande 
utbildningar. Jag kände folk som gick på skolan och bara hört 
gott. Programmet föll mig i smaken då jag både ville ha univer-
sitetsbehörighet 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 stra-
tegi bakom design kan se ut. 
Något från skolan som du har nytta av idag? 
Jag är så tacksam över är 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. Att lära sig att kritiken, bra som 
dålig, handlar om det du producerat och inte om dig.
Vad har du för framtidsplaner?
Min förhoppning är att hitta en härlig byrå att praktisera på och 
knyta värdefulla kontakter lagom tills att jag tar examen 2020. 
Då vill jag hitta en arbetsplats som jobbar med vettiga kunder, 
nyskapande idéer och varma värdegrunder.

Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Efter gymnasiet arbetade jag som supporttekniker där jag 
fick lära mig databasprogrammering. Med den erfarenheten 
fick jag mitt nuvarande jobb som integrationskonsult vilket 
innebär att jag jobbar med att skapa och underhålla kopp-
lingar till olika ekonomisystem.
Vad fick dig att börja på vår skola?
Efter att ha gått ut grundskolan valde jag gymnasium utifrån 
mitt teknikintresse och önskan att arbeta inom IT-sektorn. 
Storsjögymnasiet verkade vara en bra match - vilket det var!
Vilka kurser fångade ditt intresse?
Jag tyckte väldigt mycket om programmeringskurserna. Det 
var häftigt att lära sig hur en datorapplikation är uppbyggd 
och hur man kan göra en själv. 
Något från skolan som du har nytta av idag? 
Jag har skolan att tacka för praktikplatsen jag fick på ett 
lokalt IT-företag där jag sedan fick mitt första jobb.
Vad har du för framtidsplaner?
Jag håller just nu på med att utöka mina kunskaper inom 
programmering och vill i framtiden jobba som utvecklare.

Student & Art Director
Läste media på gymnasiet

Programmerare
Läste El-& Energi på gymnasiet

Tanja Berkö Andreas Schill



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 utmär-
kelser både akademiskt och atletiskt, en B.S. i International 
Business och flyttade sedan in till Manhattan för att jobba som 
Sales Associate på Urban Outfitters där jag klättrade mig upp 
i arbetshierarkin. 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 trä-
ningarna det absolut bästa som hände inom min fotbollskar-
riär, 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. Tanken är att 
antingen fortsätta inom det spåret eller utveckla något nytt.
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 möjligheter 
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 fot-
bollsplan 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

Professionell fotbollsspelare
Läste barn- & fritid

Tanja Berkö Dennis widgren
Entreprenör
Läste samhälle på skolan

Julia Bäckman
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Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Direkt efter studenten började jag jobba på Style by SL där jag 
även gjorde min praktik. Idag jobbar jag som frisörlärling, vilket 
innebär att jag kan få mitt gesällbrev och 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 inriktning och 
Storsjögymnasiet var enda skolan som hade en riktig frisör-
utbildning 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 inne-
bar att jag fick tänka mycket själv, möta olika typer av männ-
iskor och utvecklas både teknikmässigt och socialt.
Även alla projekt som vi fick delta var både inspirerande och 
lärorika vilket också förde oss närmare andra elever. 
Något från skolan som du har nytta av idag? 
All kundkontakt som jag fick genom praktiken och skolans sa-
long har varit till stor nytta eftersom det ledde till att jag tidigt 
kände mig väldigt självgående i mitt yrke. 
Vad har du för framtidsplaner?
Just nu jobbar jag för att ta gesällen och vad som händer efter 
det återstår att se. Att jag vill fortsätta inom frisöryrket är jag 
helt säker på men jag är även intresserad av att ha ytterligare 
ett jobb på sidan av frisöryrket vilket känns möjligt eftersom 
frisöryrket är ett väldigt flexibelt yrke som går bra att anpassa 
till andra intressen.

Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm där jag studerade 
i tre år på Kungliga Tekniska Högskolan. Därefter flyttade jag 
tillbaka till Östersund och började jobba som systemutveck-
lare på CGI
Vad fick dig att börja på vår skola?
Att det var en liten skola som kunde fokusera på mig som 
individ.
Vilka kurser fångade ditt intresse?
Jag har sedan en tidig ålder haft en passion för Teknik, El 
och IT. Storsjögymnasiet gav mig möjligheten att kombinera 
mina nyfikenheter i samtliga ämnen och i mitt gymnasiear-
bete 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 ansvaren 
är något jag har kunna applicera både på universitetet, job-
bet 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 slutli-
gen konsultchef.

Frisörlärling
Läste hantverk frisör

Programmerare
Läste El-& Energi på gymnasiet

Caroline eriksson Andreas Schill
Systemutvecklare
Läste teknik på skolan

Mattias kågström



Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Efter gymnasiet jobbade jag ett år och gick därefter på tea-
terlinjen på en folkhögskola i Stockholm där jag kom i kontakt 
med humorimprovisationsteater. Idag spelar jag teater varje 
vecka i Stockholm. Jag är också improvisatör i Break Improv, 
en indiegrupp som improviserar på 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 este-
tiska inriktningar och jobbade med olika projekt.
Något från skolan som du har nytta av idag? 
I min karriär har jag självklart nytta av all teaterträning. Sen har 
jag samlat på mig väldigt mycket lärdom från skolan men som 
inte går att uttrycka. Det handlar ju mycket om att lärdomarna 
kom både från lektionerna och från en personlig utveckling. 
Jag kan bara säga att Storsjögymnasiet var en grymt bra skola 
mycket på grund av att den inte var för stor och 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, att kunna ha ett liv där jag arbetar med kultu-
ren men har mycket tid i naturen.

Vad väntade dig efter gymnasiet? 
Efter gymnasiet började jag studera på Wiks folkhögskola 
utanför Uppsala. 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 jazzlin-
jen på Framnäs folkhögskola i Piteå och kom in. 

Vad fick dig att börja på vår skola?
Jag ville gå på en liten skola, där en på så sätt kan 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 produktio-
ner. Det var otroligt lärorikt. 
Något från skolan som du har nytta av idag? 
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. En medvetenhet kring allt runt-
om själva spelandet började väckas till liv under gymnasiet.
Vad har du för framtidsplaner?
Spela musik, skapa, utvecklas i min kreativitet. Leva livet på 
det sätt som gör mig som allra lyckligast! 

Student & Art Director
Läste media på gymnasiet

Musikstudent
Läste musik på vår skola

Tanja Berkö Emma Berlén
Skådespelare
Läste teater på skolan

Hans Kvist
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Öppet Hus
VI KOMMER HA LÖPANDE INFORMATION OM GYMNASIET OCH
VÅRA PROGRAM. DU FÅR ÄVEN TRÄFFA SKOLANS ELEVER SOM
SKA VISA RUNT OCH BERÄTTA OM HUR DET ÄR ATT GÅ PÅ
GYMNASIET

6 NOVEMBER | KL 9.00 TILL 12.00
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Programdagar
PROVA PÅ HUR DET ÄR ATT VARA ELEV HOS OSS. DU VÄLJER
SJÄLV VILKET ELLER VILKA PROGRAM DU VILL BESÖKA OCH DU
KOMMER ATT FÅ LÄRA DIG MER OM UTBILDNINGARNA, PROVA
PÅ AKTIVITETER OCH UNDERVISNING OCH TRÄFFA ALLA VI SOM
ÄR PÅ SKOLAN.

20-21 NOVEMBER | KL 9.00 TILL 15.00



Mittuniversitet - Länsförsäkringar - Grant Thornton - Destination Östersund
Östersundshem - DAUS tryckeri - Grizzly tryckeri - Ope IF - Frösö IF - IFK Östersund - H1
Jämtland Härjedalen Parasportförbund - Frisörföretagarna - Arctura
Frösö flygplats - Storsjöcupen - Teknikland - Jamtli - Brunflo FK - Jemtland Innebandy
Krokom Innebandy - Friskis och Svettis - Storsjögruppen - Röda Korset

Våra samarbeten med näringsliv, organisationer och skolor


