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Erik Blix minns sina tonår hemma i Vänersborg

”Det var fantastiskt lyckliga år”

Höstterminen 2011 införs en 
helt ny gymnasieskola som ska 
leda längre i fråga om kun-
skaper och kvalitet än dagens 
gymnasieskola.

- Vår styrka är vår bredd – 
även i framtiden, säger förste 
rektor Lena Hansson.

I den nya gymnasieskolan (Gy 2011) 
kommer det att finnas 18 nationella 
program - sex högskoleförberedan-
de program och tolv yrkesprogram. 

- Vårt omfattande utbud idag gör 
att vi lätt kan anpassa oss och vi har 
förberett oss väl det senaste året. 
Därför kommer vi att kunna er-
bjuda de flesta nationella program. 
Dessutom ser vi över möjligheten 
till att starta lärlingsutbildning 
inom ramen för yrkesprogrammen 
redan hösten 2011.

Rensa i utbildningsdjungeln
Ett av syftena med reformen är att 

Valfriheten är styrkan
Birger Sjöberggymnasiet stärkt av ny gymnasiereform

Birger Sjöberggymnasiet – en attraktiv gymnasieskola även i framtiden. 
Elitutbildningar inom bandy, rugby, orkestermusik och teckenspråk har 
godkänts av Skolverket. Foton: Malin Karlsson.

utbudet av gymnasieutbildningar 
ska vara överblickbart och kvali-
tetssäkrat. I det nuvarande syste-
met har det varit tillåtet för skolor 
att utforma egna specialutformade 
program vid sidan om de natio-
nella programmen. Antalet lokala 
varianter har ökat stort de senaste 
åren. Därför rensas det nu i utbild-
ningsfloran. Bland annat försvinner 
idrottsprogrammet i hela Sverige.

- Specialidrott som tillval kom-
mer att vara kvar och vi har nu fått 
godkänt att erbjuda idrottsprofiler 
inom bandy och rugby, två idrotter 
med elitspel i Vänersborg. Skolver-
ket och vardera riksidrottsförbund 
står bakom utbildningarna.

Riksintagen blir kvar
Även Birger Sjöberggymnasiets ut-
bildningar med riksintag kommer 
att kunna erbjudas även i framti-
den. 

- Såväl orkestermusikerpro-

grammet som samhällsveten-
skapsprogrammet och vård- och 
omsorgsprogrammet med tecken-
språksinriktning för hörande elever 
har godkänts av Skolverket som in-
sett deras höga kvalitetsinnehåll.

Betyg A-F
Mycket är sig likt, i alla fall i Vä-
nersborg. Men det blir också flera 
förändringar: Behörighetskraven 
höjs till gymnasieskolan (godkänt 
betyg i fler ämnen), det blir större 
skillnader mellan yrkesprogram 
och högskoleförberedande pro-
gram, betygssystemet förändras 
(till sexgradig skala), historia blir 
obligatoriskt ämne på alla program, 
arbetslivet ska ges ökat inflytande 
över yrkesutbildningarna och be-
toningen på entreprenörskap ska 
stärkas.

För mer information se 
www.skolverket.se.
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