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Framtidstro är viktigt. Den finns 
på Kantzowska gymnasiet – skolan 
som månar om kvalitet i undervis-
ningen, trivsam studiemiljö och 
stort utrymme för individens lust 
att utvecklas.

Kantzowska gymnasiet i Hallstaham-
mar är den lilla gymnasieskolan med det 
stora utbudet och viljan att tänka stort 
och nytt.

– Det märks att vi har många behöriga 
lärare som är skickliga i sina ämnen. Här 
är också en vänlig stämning som skapar 
en trygg studiemiljö på skolan, säger  
Cecilia Thuresson, projektledare på sko-
lan.

Att visa respekt och hänsyn till varan-
dra är viktigt och skolan tillämpar också 
ett system med klassföreståndare för att 
kunna följa varje elev och för att öka kon-
takten mellan skola och föräldrar. Kant-
zowska gymnasiet erbjuder utvecklings-
samtal, information och täta kontakter 
för dem som så önskar. 

– På Kantzowska låter vi eleverna ta 
plats och vara med och bestämma. Vi har 
till exempel elever i majoritet i skolsty-
relsen. För elever som behöver extra stöd 
har skolan speciallärare, skolsköterska, 
kurator och studievägledare. Det är få 
friskolor som har de resurserna.  

Europaresa för språkintresserade
För språkbegåvade elever finns möjligheter 
att, genom att göra individuella val, resa ut i 
Europa under skoltiden för att praktisera sina 
kunskaper. 

– Vi erbjuder även utlandsförlagd praktik 
på flera av våra program och vi har nära och 
goda relationer med andra länder. Exempelvis 
hade vi vår årliga miljökonferens i april där 
elever och lärare från Holland, Finland och 
Estland medverkade.

Ett stort bibliotek och ett modernt utrustat 
mediacenter är till för alla elever att använda 
sig av. Mediacentret erbjuder professionell ut-
rustning och kompetent handledning för ljud- 
och bildproduktion inom till exempel musik, 
film och foto. Skolan uppmuntrar även elever 
att genomföra så kallade UF-företag inom ra-
men för det obligatoriska projektarbetet om 
100 poäng.

Fördel plåtslagare
Nytt för detta läsåret är att eleverna på skolans 
byggprogram kan välja inriktning plåtslageri. 
Den enda i hela Västmanland.
Göran Hallin, ombudsman för Plåtslagarnas 
Riksförbund är mycket nöjd:

– Det är jättebra med en plåtslagarutbild-
ning i Västmanland. Det finns ett klart behov 
på arbetsmarknaden av duktiga plåtslagare 
och möjligheten för elever som slutför sin ut-
bildning att få jobb är suverän. Det kommer 
att bli lätt att få jobb för dessa elever.

Kantzowska gymnasiet – 
skolan med de stora möjligheterna

Vad tycker du 
om Kantzowska 
gymnasiet?

Katarina Tsingos, 17 år, går andra året på 
Handelsprogrammet inriktning turism.
”Det är kul och lärarna är mycket bra. Jag 
trivs på skolan och vi får praktisera som 
guider vid olika tillfällen. Jag vill gärna bli 
flygvärdinna i framtiden.”

Christina Baarman, 17 år, går andra året på 
Teknikprogrammet inriktning produktut-
veckling och företagande.
”Det är trevlig stämning på Kantzowska. 
Alla mina vänner går här och man känner 
nästan alla på skolan.”  

Daniele Gambierazzi, 18 år, går tredje året 
på byggprogrammet inriktning plåtsla-
geri/ventilation.
”Det är en bra och skön stämning på sko-
lan. Jag kände att jag inte ville bli en van-
lig snickare utan sökte mig till plåtslageri. 
Arbetsmarknaden för plåtslagare ser väl-
digt bra ut och jag tror inte jag kommer att 
ha några problem med att få jobb i fram-
tiden.”

Vanessa Velasquez, 17 år, går andra året på 
Handelsprogrammet inriktning turism.
”Jag trivs mycket bra. Vi får lära oss myck-
et om turistnäringen i hela världen. Även 
om jag ännu inte bestämt mig för vad jag 
vill bli så känner jag att jag hamnat rätt 
när jag inriktat mig på sälj och mycket 
kundkontakter.”

Din gymnasietid på Kantzowska gymnasiet kommer att 
präglas av många skratt och intressanta 
utbildningskurser. Med dig ut i livet har 

du som elev konkurrenskraftiga kunskaper.

Industriprogrammet en succé
Det riksuppmärksammade företagsför-
lagda Industriprogrammet i Kantzowska 
gymnasiet har nu permanentats och in-
tresset att söka sig dit är större än någon-
sin. Elva företag har skrivit tillsvidareav-
tal. Ett av dessa är Kanthal AB. 
Claes-Göran Alm är personalchef:

– Vi säkerställer tillväxten på kompe-
tenta medarbetare, genom att eleverna får 
en bra praktik på de olika företagen och 
därmed en bred och god kunskap om olika 
produktions- och tillverkningsprocesser. 
Vi som företag får möjligheten att pröva 
eleverna under en lång praktikperiod. Det 
är inte utan en viss stolthet som vi kallar 
oss BAS-företag på Kanthal.
Vad är det som gör utbildningen till en så-
dan succé?

– Det är lättare att få elever till industri-
programmet och statusen på programmet 
har blivit högre.

Tel: 0220-242 27
exp@kantzowska.se
www.kantzowska.se


