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På Strömstad Gymnasiums samhällsve-
tenskapliga program kan eleverna välja 
kulturinriktning. En fördjupning som 
berikar.

- Det är otroligt givande. Undervis-
ningen inspirerar till kritisk samhälls-
analys,  vidgar våra sinnen och får oss 
att växa som människor, säger Siri 
Westby i klass 3. 
De elever på Samhällsvetenskapliga program-
met som väljer kulturinriktning läser totalt 300 
poäng inom ramen för ämnet. Några av delkur-
serna är kultur- och idéhistoria, fi lmkunskap 
och litteratur- och litteraturvetenskap.

I samband med kursen nutida konst reste 
samhällsvetarna i klass två och tre till Oslo, 
bland annat för att kolla in Andy Warhol på 
Astrup Fearnley Museet.

- Andy Warhol är en personlig favorit, så det 
är klart att det var jättekul. Det som är så givan-
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Strömstad Gymnasiums samhällsvetare med kulturinriktning på Oslos gator. I oktober besöktes Astrup Fearnley Museet och Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design. Foto: Ann-Louise Hällgren.

de med kulturämnet är att det inte alltid fi nns 
entydiga svar som i matematiken. Det fi nns 
olika upplevelser och perspektiv, där den ena 
inte är bättre än den andra, säger John Davids-
son-Weiertz som känner att kulturinriktningen 
tangerar hans egna fritidsintressen.

Inlästa och förberedda
Henrik Hansson tyckte det var värdefullt att 
läsa in sig innan de tog del av utställningen.

- Vi har alla gjort miniarbeten om Warhol. 
Att förbereda sig och läsa på vidgar intrycken.

Emma Gundersen håller med:
- Det var en otrolig kick att se verken på rik-

tigt, de uppmuntrar verkligen till debatt. Odöd-
liga verk blir aldrig inaktuella i och med att de 
behandlar de stora livsfrågorna.

Kulturnördar - javisst
Siri, John, Henrik och Emma accepterar epite-
tet kulturnördar men tvekar på frågan om kul-
turarbete är framtiden.

- Jag tänker nog ändå läsa juridik, men kul-
turintresset kommer att fi nnas med hela livet, 
säger Siri.

John tänker sig gärna karriär som musiker:
- Kultur i alla former kan inspirera till bra 

musik, så ser jag det.
Om Emma får drömma fritt känns konst-

närsyrket lockande. Hon ler:
- Men jag vet förutsättningarna, det är inte 

alla som likt Damien Hirst säljer för 1,3 miljar-
der kronor på Sotheby’s.

Oavsett framtida yrkesval fi nns det en som 
kommer att sakna klass 3 på Samhällsveten-
skapliga programmet, lärare Ann-Louise Häll-
gren ansvarig för kulturinriktningen:

- Cirka hälften av klassen har valt kulturin-
riktningen. De här ungdomarna är så härliga, 
med starka karaktärer. Jag kommer verkligen 
att sakna debatten under lektionerna.

Inom ramen för individens val kan 
elever vid Strömstad Gymnasium bland 
annat läsa en Brandmannautbildning 
– den enda i sitt slag i Bohuslän. 
Brandmannautbildningen, nu för tredje året, 
är mycket populär blanda Strömstad Gymna-
siums elever, med närmare 100 sökanden till 
15 platser.

Räddningstjänsten i Strömstad ansvarar 
för utbildningen.

- Eleverna får en grundläggande säkerhets-
utbildning inkluderat bland annat hjärt- och 
lungräddning. För vår del ser vi det som ett 
initiativ till att öka säkerheten i samhället och 

Brandmannautbildningen inom ramen för individens val är en praktisk, nyttig och spännande kurs.

rekryteringsbasen till de så kallade blåljusyr-
kena; räddningstjänst, polis, kustbevakning 
och ambulans, säger räddningschef Bernt 
Eriksson.

Utbildningen som ges under ett läsår mot-
svarar preparandutbildningen på två hel-
tidsveckor för deltidsbrandmän. Elever som 
genomgått Strömstad Gymnasiums Brand-
mannautbildning med godkänt resultat är 
alltså attraktiva för fortsatt utbildning som 
exempelvis deltidsbrandmän, även om kra-
ven är höga.

- Alla våra elever i år har god potential att 
lyckas i yrket. Det fi nns ett kontinuerligt be-
hov av brandmän i regionen, säger brandman 
Håkan Baatz, kursansvarig under hösttermi-
nen.

Motsvarar förväntningarna
John Johannesson från Tjärnö läser Teknik-
programmet och hade lyckan att bli antagen 
till Brandmannautbildningen i årskurs två:

- Kursen är bra, vi lär oss att hantera brän-
der och akutvård vid exempelvis trafi kolyck-
or. Det är kul med en praktisk kurs i relation 
till all teori. Jag kan kanske tänka mig att bli 
deltidsbrandman i framtiden.

Bland året femton kursdeltagare återfi nns 
två tjejer.

- Min pappa jobbar inom yrket så jag har 
det liksom i blodet. Det är jätteintressant och 
kul och kursen motsvarar verkligen mina för-
väntningar. Jag jobbar gärna som brandman 
i framtiden! säger Emma Domare som läser 
årskurs två på det Naturvetenskapliga pro-
grammet.

Handels-
programmet 
ger framtidsutsikter

Mikaela Busi, 
klass 3 
Handelsprogrammet.

”Jag valde Handelsprogrammet för att det 
är en bred linje där man får en bra och 
grundläggande utbildning som man sedan 
har stor nytta av senare i livet, vad man än 
kan tänka sig att göra. 

Jag tycker att det här programmet är jät-
tebra med tanke på att man får både teori 
och praktik. Du lär dig mycket mer när du 
får komma ut i praktiken och se hur det 
verkligen ser ut i arbetslivet och du får ock-
så chansen att få in foten någonstans där du 
kan tänka dig att sedan arbeta.

På min första APU i 2:an var jag på Malta 
en månad och praktiserade på en resebyrå. 

Att åka utomlands och praktisera har 
jag lärt mig en hel del av, man växer som 
människa. Du använder dina kunskaper i 
engelska och måste dessutom klara dig på 
egen hand.

Nu under hösten har jag min praktikplats 
på H & M. Eftersom H & M är ett världs-
omfattande företag så fi nns det så otroligt 
mycket inom företaget man kan lära sig. 
Jag trivs oerhört bra på H & M och jag lär 
mig nya saker varje dag. Jätteroligt!

Jag har läst Engelska B och Matematik 
B så jag har många högskolealternativ att 
välja på. Handelsprogrammet har gett mig 
en god grund till mycket.”

Gemytligt 
elevboende
Strömstad Gymnasium erbjuder se-
dan två år tillbaka ett välkomnande, 
tryggt och inspirerande elevboende 
för elever som söker sig till Ström-
stad.
- Främst riktar vi oss till elever på pro-
grammen med riksintag; Sjöbefälsutbild-
ningen och Roddgymnasiet, men även an-
dra utifrån är välkomna. Eftersom boende-
situation kan vara besvärlig i Strömstad så 
känns det bra att vi näst intill kan garantera 
plats på elevboendet, säger Jan Vidar Selje-
gren, ansvarig på kommunen.

På Fredrikshaldsvägen i Strömstad stads-
kärna, en kort promenad längs Strömsvatt-
net till gymnasiet, ligger elevboendet med 
19 platser.

Jan Vidar Seljegren:
- Alla har eget rum med toalett, sedan 

delar man kök och vardagsrum. Boendet 
är fritt från alkohol och varje kväll och på 
helger fi nns vuxna fritidsledare på plats. 
Helger bevakas boendet av Securitas. Mitt 
intryck är att det fungerar utmärkt, med 
god stämning. Det fi nns även medel för 
gemensamma aktiviteter som biobesök och 
utfl ykter.

Elevboendet kostar 2 700 kr per månad 
(tio månader), inkluderat allt även inter-
netuppkoppling.


