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Birger Sjöberggymnasiet

Omvårdnadselever tog silver i Yrkes-SM
Omvårdnadsprogrammet i
Vänersborg lockar idag tre gånger
så många elever som för sex år
sedan, därav 30 procent killar.
– Var fjärde elev söker sig dessutom till vår skola från andra
kommuner, det är ett gott betyg,
menar lärare Berit Utberg.
Vid senaste Yrkes-SM tog
omvårdnadseleverna silver.
Omvårdnadsprogrammet har de senaste åren
breddat utbildningen, förändrat fokus och höjt
statusen.
– Vi erbjuder en utbildning där studenterna
blir jobbklara och högskolefärdiga. Arbetsmarknaden, liksom extrajobbsmöjligheterna,
är utomordentlig och det är inga problem att
skaffa sig högskolebehörighet för att läsa
vidare. Vi fokuserar även mer på hälsa och
friskvård. Alla elever får en hälsoprofilsbe-

Storslam för elever i UF
Ung Företagsamhet har sedan 1980 verkat
för att införa företagsamhet i utbildningssystemet. Genom Ung Företagsamhet ges
ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet,
företagsamhet och entreprenörskap. Visionen
är att ge unga människor en tro på sin egen
företagsamhet genom att ge ungdomar, via ett
stimulerande arbete, utlopp för sin kreativitet
och samtidigt skaffa sig nyttiga erfarenheter
inför deras kommande arbetsliv.

– Redan i årskurs 2 läser eleverna Företagsekonomi A och B, totalt 200 poäng. Sedan har
vi varje torsdag i årskurs 3 ämnesintegrerade
kombidagar där eleverna kan jobba med sina
UF-företag. Det tror jag är en framgångsfaktor. Vi kan tapetsera väggarna med utmärkelser, ler ansvarig lärare Hilde Bogart-Olming
med lång tidigare erfarenhet från näringslivet.
Sporrar framtida elever
UF-företaget bygger alltid på gymnasieelevernas egna affärsidéer och att de erbjuder
verkliga varor och tjänster. Under ett år går
eleverna igenom ett företags livscykel, från
start till dess avveckling.

– Vi jobbar mycket med muntlig framställning och snygga presentationer. Jag märker
också hur eleverna växer som tuffa inköpare
och förhandlare under året.
Vid årets regionala UF-finaler i Fyrbodal tog Birger Sjöberggymnasiets ekonomer
storslam, med bland annat ettan och tvåan i
prestigefyllda bästa UF-företag och tre UFföretag som kvalificerade sig till riksfinalen
i Stockholm. Väl där tog även en elev, Lena
Gustafsson,silver i riksfinalen som Sverige
näst bästa UF-säljare.
Väl förberedda framtiden
På Birger Sjöberggymnasiet kan eleverna
inom Samhällsvetenskapliga programmet

Silvret i Yrkes-SM är ett
bevis på Omvårdnadsprogrammets spetskvaliteter.

som väljer inriktning ekonomi, inte bara tävla
i Ung Företagsamhet utan även bli diplomerade gymnasieekonomer.
- Våra första Diplomerade Gymnasieekonomer gick ut i våras. Dessa elever är attraktiva
på arbetsmarknaden samtidigt som man behåller sina möjligheter att välja högskolestudier i framtiden.
Begreppet gymnasieekonom försvann på
1970-talet. Men yrkena som ekonomiassistent, bokföringsassistent och kundansvarig
finns kvar. Diplomerad Gymnasieekonom erbjuder minst 550 poäng ekonomiska ämnen,
varav minst 350 poäng företagsekonomi. Matematik C är ett villkor liksom projektarbete
inom företagsekonomi.

Kombidagar ger nyfikenhet och framgång
I januari 2009 gjorde Svenskt näringsliv en kartläggning av alla
gymnasieprogram i Västra Götaland. Naturvetenskapsprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet hamnade på fjärde plats.
Kriterier för Svenskt Näringslivs kartläggning var: resultat på nationella prov, avgångsbetyg, elevers yrke och försörjning efter fem respektive tio år.
Bekräftar det att Naturvetenskapliga programmet i Vänersborg är en pluggskola för eliten, rektor Stefan Lundström?
- Inte alls. De goda resultat som påvisas kommer från hur vi undervisar, där vi särskilt
stimulerar elevernas intressen och nyfikenhet. Man behöver inte plugga ihjäl sig för att klara



av NV-programmet. Vi ser gärna att vi breddar rekryteringsbasen till programmet. Sverige
behöver fler naturvetare.
Ämnesövergripande teman
NV-programmet eftersträvar att utveckla ett naturvetenskapligt synsätt hos eleverna och att
de bygger upp en strategi att lära.
- Vi jobbar mycket med kombidagar där vi, tillsammans med inbjudna gäster från kommun och högskola, applicerar de begrepp vi lärt oss i de naturvetenskapliga ämnena på
verkliga projekt. Det ger en ökad insikt och förståelse och kittlar nyfikenheten.
Även programmets årliga elevenkäter ger goda resultat. Sedan 2007 har elevsvaren om
trivsel, utbildningens innehåll och lärarstöd kontinuerligt förbättrats.
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Nära arbetsmarknaden
Omvårdnadsprogrammet i Vänersborg har
idag inriktningarna; Skydd och säkerhet,
Ambulans och räddning, Hälsa samt Teckenspråksundervisning (med riksintag). Breddningen har gjort att gymnasieutbildningen
lyckats locka till sig idrottsintresserade killar
med intresse för mer praktiska inslag i utbildningen. I Vänersborg går tre parallella klasser
i varje årskurs.
– Jag tycker att vi är duktiga på att även
verka ute i samhället. Skolan får aldrig bli en
isolerad zon. Arbetsgivarna i regionen ger oss
bra APU-platser och handledare för eleverna
och vi har ett gott samarbete med exempelvis
ambulans och sjöräddning vid övningar. Omvårdnadsprogrammet har också ett eget upplägg för projektarbetena som görs koncentrerat i fyra veckor med insatser ute i samhället,
säger Berit.
Som exempel på projektarbeten kan nämnas
Första hjälpen-kurser för grundskoleelever,
kartläggning av Vänersborgs dagligvarubutikers tillgänglighet och datakurser för PROs
medlemmar.
Ansvarsfulla elever
Berit som verkat på utbildningen sedan tidigt
90-tal, anser att Omvårdnadsprogrammet idag
är en utbildning i livskunskap.
– Vi kan erbjuda utbildningarna som väl
är anpassade till arbetsmarknadens krav och
efterfrågan. Oavsett vad dessa ungdomar gör
i framtiden så är Omvårdnadsprogrammet en
bra grund för livet och oerhört utvecklande
för individen. Vi har helt fantastiska elever
– de är ansvarsfulla, initiativrika och oerhört
medvetna om sin roll och vikten av att själv
vara en förebild när man verkar inom hälsa
och friskvård.

Vid årets UF-final i Fyrbodal tog Birger Sjöberggymnasiets ekonomelever storslam.
Från vänster: Simon Andersson, Dag Levin, Pontus Rydqvist, Alexander Agnarsson, Lena Gustafsson.

Återväxten av entreprenörer i
Vänersborg är mycket god. Birger Sjöberggymnasiets elever
är sedan flera år framgångsrika
och prisbelönade UF-elever.

dömning varje år. Eleverna ska vårda andra
genom att vårda sig själv, säger lärare Annika
Olsson.
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Silver i Yrkes-SM. Yrkes-SM hålls vart annat år och vid Sverigefinalen 2008 vann Elsa Johansson och Sophia Leinonen silvret. I november hålls regionsfinaler i Birger Sjöberggymnasiet
som kvalificering för Yrkes-SM 2010. Foto: Britt-Mari Palmestål.

Silver i Yrkes-SM
Ett bevis på Omvårdnadsprogrammets spetskvaliteter är eleverna Elsa Johansson och Sophia Leinonen. Båda gick ut programmet i
juni 2008 och några veckor innan studenten
hann de med att bli tvåa i Yrkes-SM. Elsa studerar nu till sjukgymnast och Sophia till sjuksköterska i akutsjukvården.
– Utbildningen här i Vänersborg har varit
bättre än vad jag trodde innan, framför allt
APU:n. Jag har praktiserat såväl på brandstation som vid sjöräddningen, säger Sophia.
Fördomar försvinner
Även om många av killarna så småningom

söker sig vidare till brandmans- eller polisyrket så tror lärarkollegiet att de först spenderar
några år inom vården. Attitydförändringen är
påtaglig under utbildningens gång.
– Vi ser att många, inte minst killar, som
går ut i praktik i äldrevården, kommer tillbaka
fulla av entusiasm. Det finns många fördomar
i vårdyrken som faller när eleverna möter en
modern arbetsplats i verkligheten, säger lärare Roger Engström.
Programmet jobbar nu tillsammans med
motsvarande utbildning i Trollhättan för att
kvalitetssäkras som ett så kallat Vård- och
omsorgscollege.
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Utställningar
Allt var inte bättre förr – 40-års tema
Föräldrainformation
Föreläsningar
Jubileumsfest fredag 6 november
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