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Hösten 2006 fl yttar omvårdnadspro-
grammet samt barn- och fritidspro-
grammet till Sura. Även industripro-
grammets sistaårselever fl yttar in i 
Kantzowska gymnasiets lokaler i Sura 
två dagar i veckan. 

Kolbäcksådalens gymnasieförbund har be-
slutat att fl ytta omvårdnadsprogrammet och 
barn- och fritidsprogrammet till Sura.

– Totalt rör det sig om drygt 150 elever 
som från hösten 2006 fl yttar in i Kantzowska 
gymnasiets utbildningslokaler i centrala 
Sura. Dessutom ökas det arbetsplatsförlagda 
innehållet i program-
men i enlighet med de 
framgångar som indu-
striprogrammet haft för 
att locka till sig elever, 
förklarar marknadsan-
svarige Cecilia Thures-
son.

Efter enklare anpass-
ningar och renoveringar 
till våren står bland annat metodövningssal 
för omvårdnadsprogrammet och ateljéer för 
barn- och fritidsprogrammet klara att tas i 
bruk till hösten.

Fler sökande till industriprogrammet
Det unika företagsförlagda industriprogram-
met, som väckt intresse över hela Sverige, är 
nu inne på sitt tredje läsår.  Den genuina sats-
ning som gjordes, har varit lyckosam.

– Tretton industriföretag i Hallstahammar 
och Surahammar engagerar sig starkt för att 
göra de arbetsplatsförlagda kurserna så inne-
hållsrika som möjligt. 
Företagen har representanter i ledningsgrup-
pen och kan därför hela tiden påverka och 
uppdatera utbildningen, ett 30-tal utbildade 
handledare fi nns ute på företagen och speci-
ella kontaktpersoner har utsetts för att detta 
nya pedagogiska grepp ska genomföras så 
smidigt som möjligt.

– Det här är något helt nytt i gymnasie-
världen; där elever, lärare och handledare 
gemensamt skriver kontrakt och kommer 
överens om sitt ansvarsområde. Kantzowska 
gymnasiet kan erbjuda en mycket modern 
industriutbildning och företagen ges tillfälle 
att lära känna framtidens rekryteringsbas. 
Eleverna har en fantastisk möjlighet att visa 
upp sig för arbetsgivarna. 

I höstas tillsattes alla 16 utbildningsplatser 
på industriprogrammet årskurs ett, dessutom 
hade gymnasieskolan ett tiotal elever på köp-
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Till hösten fl yttar Kantzowska gymnasiet 
omvårdnadsprogrammet och barn- och 

fritidsprogrammet till Sura. 
I samband med fl ytten ökar det 

arbetsplatsförlagda studieinnehållet i 
programmen. Dessutom kommer 

industriprogrammets sistaårselever att 
studera två heldagar i veckan i Sura. 

Även satsningen på vuxenstudier fortsät-
ter i Hallstahammar och Surahammar. 

lats. Ryktet om programmets möjligheter och 
framtidsutsikter har spridit sig. 

Det livslånga lärandet
Sedan ett par år tillbaka pågår ett EU Mål 2 
projekt för att iordningställa lokaler och ut-
veckla vuxenutbildningen i Hallstahammar/
Surahammar.
Eva Ekstedt är projektledare:

– Vi har under två års tid byggt upp ett 
Lärcentrum där vi mycket målmedvetet sat-
sat på distansstudier, i nära samarbete med 
utbildningsföretagen Liber Hermods och 
Theducation. Idag studerar 300 personer 

distanskurser, såväl på 
gymnasial nivå som på 
högskolenivå. 

Lärcentrum: datasa-
lar, grupprum, konfe-
rensrum och studierum 
utrustat med telebild-
teknik och bredband, 
är öppet dygnet runt, sju 
dagar i veckan.

– Vi försöker erbjuda en så bekväm, funk-
tionell som modern studiemiljö som möjligt 
där de studerande kan känna samhörighet och 
koncentration. För mindre kommuner som 
Hallstahammar och Surahammar medger 
den förbättrade IT-tekniken stora möjligheter 
för invånarna att fortbilda sig utan att därför 
bryta upp från sin hemmiljö, en förutsättning 
för det livslånga lärandet.

Från och med hösten 2006 kommer 
Hallstahammar/Surahammar att stå med som 
studieort inom Mälardalens Högskola för en 
sjuksköterskeutbildning på distans. 

I huset fi nns även SFI, Svenska för invand-
rare, tre klasser omvårdnadsutbildning och 
en klass barn- och fritid för vuxna. En dag 
i veckan fi nns även Särskolans vuxenutbild-
ning på plats.

Efter jul kommer ytterligare omvårdnads-
utbildningar att starta inom ramen för den 
statliga satsningen Kompetensstegen.

 Faktaruta:

Barn- och fritidsprogrammet 
Barn- och Fritidsprogrammet är till för dig som vill arbeta med människor, ta ansvar och 
egna initiativ. Programmet har stor bredd. Det fi nns två inriktningar: Fritid och Pedago-
gisk och social verksamhet. I karaktärsämnena används ett undersökande arbetssätt vilket 
innebär att eleverna får gå ut i verkligheten för att ta reda på hur det fungerar inom olika 
arbetsområden. Lärare inom karaktärs- och kärnämnen samarbetar inom olika områden i 
projektform. I programmet ingår 15 veckor arbetsplatsförlagd utbildning. 

Omvårdnadsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet är till för dig som vill arbeta med människor, t ex inom hälso- och 
sjukvård, vård av psykiskt sjuka eller med förebyggande vård. Du lär dig om hur vi män-
niskor fungerar, om hur kroppen fungerar, hur man förebygger sjukdomar och vårdar dem 
som är sjuka eller funktionshindrade. Du lär dig även om barn och familjer i olika situatio-
ner - både när de mår bra och när det fi nns svårigheter. Under utbildningen lär du dig även 
mycket om dig själv, ditt sätt att fungera och reagera. I programmet ingår arbetsplatsförlagd 
utbildning, minst 15 veckor. Våra praktikplatser fi nns bl. a inom service i hemmiljö, servi-
cehus, sjukhem, lasarett, gruppboende, dagcenter och inom omsorgen.

Industriprogrammet
Industriprogrammet är en praktisk utbildning som passar både tjejer och killar, oavsett 
om eleverna vill läsa vidare efter gymnasiet eller börja jobba på en gång efter studenten. 
På Kantzowska har man målsättningen att så stor del av utbildningen som möjligt ska ske 
ute på företagen. Därför är största delen av IP företagsförlagt, d v s eleverna läser de fl esta 
kurserna på industriföretag i Hallstahammars- och Surahammars kommuner. Kärnämnen 
och en del av karaktärsämneskurserna läses tillsammans med klassen under ledning av 
gymnasiets duktiga lärare. Andra kurser gör eleven på sitt lärlingsföretag, där det fi nns 
duktiga och motiverade instruktörer som handleder. 
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