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Allt fl er söker sig till 
Strömstad Gymna-
sium. Två av skälen är 
lärportalen Fronter 
och gratis skolbuss från 
Ed och Bullaren.

Från och med höstterminen 2008 erbjuder 
Strömstad kommun gratis skolbuss för elever 
som bor i Ed och Bullaren till och från Ström-
stad Gymnasium.

Ett erbjudande svårt att motstå.
- Vi har både kortare resväg och bättre av-

gångstider än de som läser i Uddevalla, vår 
buss går klockan 07.30 på morgonen. Det 
fungerar smidigt. Jag ville pröva något nytt, 
samtidigt hade jag hört att det var en bra skola 
– det stämmer också, säger Simon Henke som 
går Samhällsprogrammet. 

Anton Appelgren, på Tekniska program-
met, inriktning sjöbefäl, håller med:

- Vi spar mycket tid jämfört med att åka till 
Uddevalla, dessutom kan man använda buss-
resan till studier eller sömn.

Ett paradigmskifte
Ett sätt som ytterligare underlättar ett dagligt 
pendlande till Strömstad är gymnasiets lär-
portal Fronter.

- Vi har aktivt använt Fronter i fem år nu, 
för mig är det ett lika självklart redskap som 
skolbyggnaderna. Vi går igenom ett paradigm-
skifte, som vi även kan se ute i arbetslivet, att 
tid och rum inte har samma betydelse som ti-
digare. Vi som är ett mindre gymnasium kan 
genom smarta it-baserade tekniska lösningar 
öka fl exibiliteten, tydligheten, kvaliteten och 
möjligheter för distansstudier. Inom en snar 
framtid ser jag gärna att alla våra elever ges 
en egen bärbar dator, säger Paul Carlsson, an-
svarig för Samhällsprogrammet.

Vidgat lärande
I Fronter kan eleverna ta del av alla informa-
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tion som scheman, kurser och arbetsmaterial. 
Dessutom kan de se alla kursmål, sin egen be-
tygsutveckling och alla inlämningsuppgifter 
sker via Fronter. 

- Jag har allt på Fronter numera. Dessutom 
kan jag ha en mycket närmare dialog med var-
je elev genom Fronter.

Den it-baserade lärportalen Fronter är ett viktigt verktyg för att kvalitetssäkra undervisningen, 
öka fl exibiliteten och underlätta för distansstudier. På bilden Edsborna Simon Henke, Pär-An-
ders Olsson, Anton Appelgren och från Grebbestad Kevin Cekajic. I mitten lärare Paul Carls-
son.  

För att ytterligare erbjuda tillgång till de 
olika lärarna har Strömstad Gymnasium 
”Flexibel onsdag” varje onsdagseftermiddag 
då eleverna själva väljer sitt studieinnehåll 
och där alla lärare är tillgängliga på skolan för 
konsultation och vägledning.

Scenprofi l – 
unik i Sverige

Strömstad har en genuin dans- och 
musiktradition. Det har även märkts i 
Strömstad Gymnasiums utbud. Det som 
startade som Lilla Musikteaterlinjen, 
som senare blev Musik-Teater-Dans, by-
ter i vår namn till Scenprofi l.

Varför, ansvarig lärare Birgitta Berg-
ström?

- Vi vidgar profi len med fl er scenyrken 
så att eleverna kan välja mellan huvud-
inriktningarna; musik, teater, dans, pro-
duktion eller teknik. Genom att ge plats 
för personer som snarare vill stå bakom 
scen, producera eller syssla med ljud 
och ljus passar benämningen Scenprofi l 
bättre. Jag tror vi är unika med den här 
bredden i Gymnasiesverige.

300 poäng Scenprofi l kan läsas av alla 
elever på alla program. Att uppträda inför 
en stor publik, hantera komplexa produk-
tioner och få insikt i marknadsföring är 
matnyttiga kunskaper även för dem som 
förbereder sig för andra yrken än de es-
tetiska.

Med start 13 november kommer dessa 
profi lelever, likt i våras, att ge lunchun-
derhållning på Skagerack varje torsdag 
fram till jul. 

Elevråd 
med infl ytande

Elevdemokrati på Strömstad Gymnasi-
um. Fredrik Lindberg, ordförande Elev-
rådet och Denice Hauglund-Båtstedt, 
vice ordförande.

Elevrådet fyller en viktig funktion 
för elevdemokratin på Strömstad 
Gymnasium. Att gymnasiet prio-
riterar arbetet bevisas av att elev-
erna i styrelsen belönas med 50 
poäng elevdemokratikurs för dess 
omfattande arbete.
Varför är elevrådet viktigt, vice ordfö-
rande Denice Hauglund-Båtstedt?

- Det är enda chansen att vi får vår vilja 
igenom. Gymnasiet är till för eleverna 
och i elevrådet har vi makt att påverka 
vår studiesituation.

Hur ofta träffas ni?
- Styrelsen träffas varje vecka, hela 

elevrådet, där alla klasser har två repre-
sentanter, träffas en gång i månaden. I 
Skolkonferenserna, varje månad, kan vi 
lägga fram förslag och diskutera viktiga 
beslut med skolledningen, säger ordfö-
rande Fredrik Lindberg.

Krävs det mycket för att vara med i 
Elevrådets styrelse, Denice?

- Engagemang för en bra gymnasie-
skola i Strömstad. Sedan har vi väldigt 
roligt också.

Återväxten av entreprenörer i norra 
Bohuslän är mycket god. Strömstad 
Gymnasiums elever är sedan fl era år 
framgångsrika och prisbelönade UF-
elever.

- Det är roligt att se hur många elever 
växer med uppgiften, säger Fredrik 
Gunterberg, lärare i företagsekonomi.

Albertina, Natalie, Malin, Sara, Jennie, Ma-
lin och Marielle går alla Samhällsprogrammet 
med ekonomiinriktning. Dessutom medver-
kar de i Ung Företagsamhet (UF).

Albertina, Natalie och Malin driver tillsam-
mans företaget Indeed UF.

- Vår vision är att göra ungdomar tryggare 
därför har vi skrivit en bok om hur det är att 
fl ytta hemifrån. Vi varvar goda råd med kon-
kreta tips, säger Albertina.

Egna erfarenheter, tips och enkäter ligger 
till grund för innehållet i boken som är inde-
lad i kapitlen; ekonomi, städ/tvätt, bo, mat och 
inredning. Ett tryckeri i Karlstad har tryggt 
boken i de första 50 exemplaren.

- Vi ska sälja boken på Strömstad julmark-
nad och vi har även fått positiv respons från 
boklådor och andra affärer som kan tänkas 
sälja den, säger Malin Tömmernes.

Mervärden i smycken
Sara, Jennie, Malin och Marielle driver före-
taget Force UF. Affärsidén är att sälja egentill-
verkade silversmycken.

Sara förklarar:
- Vi hade en tydlig målgrupp; tjejer och 

kvinnor. Utifrån den marknadsundersökning 
vi sedan gjorde kom vi fram till att vi skulle 
satsa på något vardagligt och enkelt. Nästan 
alla tjejer och kvinnor bär någon form av 
smycken dagligen. Dessutom går 15 kronor 
från varje sålt smycke direkt till Rosa bandet 
som stöd till bröstcancerforskningen.

Framgångsrika UF-elever

Vill man se Forces smycken fi nns de också 
till försäljning på Klappjakten.

Stärkt självförtroende
Såväl Indeed UF som Force UF lägger fram 
sina affärsplaner för en UF-jury, bestående av 
aktiva företagare, i november. Därefter väntar 
den regionala mässan i mars 2009.

- Det viktiga är att börja i tid, avgränsa sin 
affärsidé och sedan ha uthållighet genom hela 
processen, säger Jennie.

Lärare Fredrik Gunterberg har de senaste 
åren sett många ungdomar som varit fram-
gångsrika UF-elever och bland annat nått 
riksfi nalen i Stockholm.

- Vi har satsat på det här för att vi märker att 
eleverna tycker att det är så roligt. Det handlar 
om företagsekonomi i praktiken, där man lär 
sig genom att göra saker på riktigt Det mest 
fantastiska är att se elevernas engagemang 
och positiva utveckling, deras initiativförmå-
ga växer och självförtroendet stärks.

Blivande företagare från Strömstad Gymnasium? Fr. v. UF-eleverna Jennie Bergström, Sara 
Glans, Malin Tömmernes, Natalie Alexandersson och Albertina Karlsson.

Fakta UF:

Ung Företagsamhet har sedan 1980 verkat 
för att införa företagsamhet i utbildnings-
systemet. Genom Ung Företagsamhet ges 
ungdomar möjlighet att utveckla krea-
tivitet, företagsamhet och entreprenör-
skap. Visionen är att ge unga människor 
en tro på sin egen företagsamhet genom 
att ge ungdomar, via ett stimulerande ar-
bete, utlopp för sin kreativitet och samti-
digt skaffa sig nyttiga erfarenheter inför 
deras kommande arbetsliv. 

UF-företaget bygger alltid på gymna-
sieelevernas egna affärsidéer och att de 
erbjuder verkliga varor och tjänster. Un-
der ett år går eleverna igenom ett företags 
livscykel, från start till dess avveckling.


