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Birger Sjöberggymnasiet

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

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

håller 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.

mer studiero för eleverna. Undervisningen,
som sker i sammanhållna skoldagar och där
kärnämnen i möjligaste mån integreras med
karaktärsämnen sker i arbetslag och med arbetspass. Allt för att så effektivt som möjligt
förbereda eleverna på arbetslivets krav.
– Vi jobbar hela tiden med anställningsbarhet. Som exempel kan nämnas att sistaårseleverna fick göra de sista elinstallationerna på
nybygget. Det ger besparingar för skolan och
undervisning i skarpt läge för eleverna.

Certifieringar för arbetslivets krav
Även Elprogrammet erbjuder sina elever
som fördjupar sig inom elektronik att få en
mjuklödningscertifiering, en certifiering direkt anpassad till arbetslivets krav.
Vänersborgsföretaget Norautron köper denna certifiering av skolan, därför kan vi även
erbjuda eleverna samma certifiering, förklarar Janeric.

Certifieringar
garanterar
hög kvalitet
Elprogrammet har fullt med förstahandssökande. Totalt går 98 elever på
programmet som i höst
verkar i nya fräscha lokaler.
Fr v: Tobias Gustafsson,
Linus Larsson, Jonas Stålberg.

Diplomerad hästskötare, Ciscocertifieringar, diplomerad gymnasieekonom eller certifierad CNC-operatör.
Birger Sjöberggymnasiet erbjuder en
rad certifieringar och diplomeringar
inom ramen för utbildningarna.
– Vi gillar att ha ögon på oss utifrån,
det ger ännu högre kvalitet, säger
programrektor Janeric Swahn.
Birger Sjöberggymnasiet är ett Teknikcollege.
Det innebär att såväl Industri-, Teknik- som
Elprogrammen har en kvalitetsstämpel, att-
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raktivitet på arbetsmarknaden och verklighetsbaserad utbildning. Samarbetet mellan
skola och näringsliv är centralt för ett Teknikcollege.
– Vi har oberoende kontroller utifrån vilket
garanterar att utbildningarna är slagkraftiga i
industrin och ute i verkligheten.
Nya lokaler för Elprogrammet
Populära Elprogrammet har i höst flyttat in
i nya lokaler. Totalt 350 kvadratmeter vilket
ger en förbättrad arbetsmiljö för lärarna och
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