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Avgångseleverna på Stjerneskolans 
Tävlingsmekanikerutbildning är in-
ternationellt eftertraktade. Därför att 
de vet vad som gäller och de kan sitt 
jobb.

Traditionen för motorsport i Värmland 
är mycket stark. Motorsportens e� erfrå-
gan på välutbildade mekaniker är stor i 
världen. På Stjerneskolan ser man till a�  
matcha talangerna med behoven.

– Det var egentligen rallyföraren Per-
nilla Walfridsson som kom med en för-
frågan för drygt tio år sedan. Hon hade 
svårt a�  få med sig duktiga mekaniker på 

Tävlingsmekaniker i hetluftenTävlingsmekaniker i hetluften
Eleverna på Stjerneskolans tävlingsmekanikerutbildning är vana vid a�  jobba i skarpt läge med y� ersta världselitens tävlingsbilar. Här tillsammans med rallyföraren Pe� er Solberg. Foto: Tony 
Welam.

internationella tävlingar. 1999 startade vi 
därför som första gymnasium i Sverige ut-
bildningen som en profi l till Fordonspro-
grammet, säger Tommy Myrén, lärare på 
utbildningen.

Profi lutbildningen som sker i årskurs 
två och tre riktar sig till unga människor 
som vill bli tävlingsmekaniker för rally, 
rallycross och banracing.

Perfekta och unika förutsättningar
Tävlingsmekanikerutbildningen kan er-
bjuda bästa förutsä� ningar. I fullt mo-
derna verkstadslokaler lär sig eleverna 
det de behöver för a�  hantera tekniskt 

avancerade fordon, de lär sig bygga och 
anpassa fordon till olika tävlingsområden 
och lärarna har själva, likt Tommy, lång 
erfarenhet som tävlingsmekaniker på ab-
soluta internationella toppnivå.

– Framför allt har vi e�  bre�  kontaktnät, 
inkluderat fl era tävlingsstall, där vi lotsar 
ut eleverna till praktikplatser i skarpt läge, 
vid internationella tävlingstillfällen. 

Mekaniker för Marcus Grönholm
Norrmannen Ole Johan Rustad tog stu-
denten från Stjerneskolans Tävlingsme-
kanikerutbildning 2004. Däre� er har han 
jobbat som mekaniker för Fords WRC-stall 

Hösten 2009 startar Stjerneskolan 
Vård- och OmsorgsCollege (VO-Colle-
ge), omvårdnadsprogrammet i ny mer 
kvalitetssäkrad tappning. Värmland är 
först ut i Sverige.

Behovet av duktig personal inom vård och 
omsorg har aldrig varit större. Demogra-
fi ska prognoser för framtiden förstärker 
den bilden. Vårdyrket är e�  framtidsyrke.

– VO-College är en samverkansform för 
a�  utveckla utbildningar och verksam-
heter inom vård och omsorg och för a�  
kunna möta framtidens krav. Eleverna får 
en modern och a� raktiv ut-
bildning, arbetsgivarna er-
bjuds personal som har vad 
som krävs för framtidens 
medarbetare i vården och 
vårdtagarna får förbä� rad 
omsorg. Vi är alla vinnare på det här, sä-
ger Viveka Eriksson, programansvarig för 
utbildningen.

Gemensamt uppdrag och ansvar
Stjerneskolan har, tillsammans med öv-
riga omvårdnadsprogram i Värmland, ge-

Sugen på en bra 
utbildning som ger jobb?

”Värmland är 
först ut i Sverige.”

Nya Vård- och OmsorgsCollege innebär a�  utbildningen blir mer kvalitetssäkrad, eleverna mer 
anställningsbara och yrket ges högre status. Foton: Karin Brodin.

med fl erfaldiga världsmästaren Marcus 
Grönholm och Mikko Hirvonen. 

Ole har tidigare sagt till tidningen Bil-
sport-Börsen:

– På Stjerneskolan lärde jag mig både 
det som ingår i vanlig fordonsmekaniker-
utbildning och tävlingsmekande. Dess-
utom fi ck jag massor av praktik genom 
a�  vara med ute på tävlingar och jag knöt 
värdefulla kontakter.

Ole är beviset på a�  utbildningen i Tors-
by är en proff sutbildning som leder till 
jobb, vanligtvis som tävlingsmekaniker i 
något team eller till exempel som system-
tekniker inom fordonsbranschen.

nomgå�  en tuff  granskning före certifi e-
ringen. En lokal styrgrupp har bildats där 
såväl gymnasiet, vård- och omsorgsför-
valtningarna i Torsby och Sunne, Lands-
tinget som fackförbunden fi nns represen-
terade.

– VO-College är e�  samverkansprojekt 
mellan utbildningsanordnare och arbets-
livet där vi tydliggör vars och ens ansvar. 
Därmed ser vi till a�  resurserna utny� jas 
mer eff ektivt.

Mer psykiatri- och demenskunskaper
VO-College ersä� er omvårdnadsprogram-
met och kommer bland annat a�  erbjuda 

fördjupade kurser inom psy-
kiatri, demens och sjukvård. 
VO-College inkluderar även 
vuxenutbildningen.

–  Det här är en direkt 
följd av det behov som arbetsgivarna ser 
behövs i framtiden. För a�  y� erligare 
stärka banden och dialogen med arbetsli-
vet utbildar vi handledare ute i verksam-
heterna. VO-College innebär en betydligt 
bä� re koppling mellan teori och praktik i 
utbildningarna, menar Viveka.
 


