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Hagströmska Gymnasiet Falun 

Gruvgatan 2  |  791 62 Falun  |  www.hagstromska.se/falun

Information om öppet hus och covid-19
Vi vill bjuda in dig att uppleva Hagströmskas unika tränings- och studiemiljö! Men till 

följd av covid-19 kan flera av våra öppna hus komma att bli digitala eller bokningsbara. 

Håll utkik på vår hemsida där vi löpande uppdaterar informationen.

VILL DU VETA MER OM VAD SOM HÄNDER 
HOS OSS? SCANNA QR-KODEN OCH 
SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN.

Christer Persson har arbetat inom skola i över 
20 år med flera olika uppdrag. Han har stort 
intresse för träning och motiveras av mötet 
med eleverna.

Berätta lite om hur det är att arbeta på en skola 
som Hagströmska?
– Att få arbeta på en arbetsplats med en härlig 

blandning av olika professioner bland skolans 

personal är oerhört stimulerande. Sedan är det 

naturligtvis alla glada och drivna elever med 

drömmar och mål som ger otroligt med energi. Vissa 

dagar så är energin så påtaglig på skolan att man 

kan ta på den - det är wow!

Har du själv något intresse för idrott?
– Jag älskar att röra på mig och har alltid gjort så 

det känns verkligen som att jag hamnat rätt på 

Hagströmska. Jag är övertygad om att fysisk aktivitet 

bidrar till att man mår och presterar bättre både 

i skolan och privat. Sedan är det ju också väldigt 

roligt, naturligtvis är även balansen viktig mellan 

träning och återhämtning.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Som rektor kan jag göra skillnad i det lilla för varje 

enskild elev. Det är stort, det är ett stort ansvar men 

ett otroligt viktigt jobb. 

Hur hjälper du eleverna att nå sina mål?
– Genom att vara nyfiken, intresserad och engagerad. 

Jag ställer mig ofta frågorna, gör vi tillräckligt? Vad 

kan vi göra annorlunda? Det är viktigt med elevdialog 

för att förstå eleven och vad för behov den har för att 

kunna nå sin fulla potential!

Vad tycker du om stämningen på skolan?
– Stämningen på skolan är en härlig blandning 

mellan det familjära och professionella. Trots att 

skolan är ganska stor och finns i flera lokaler med 

olika idrotter och utbildningar så känns den liten. 

Vad vill du att eleverna tar med sig från 
Hagströmska när de tar studenten?
– Tillsammans är vi starka, tillsammans når vi målen. 

Att ta hjälp för att nå sina mål är en viktig förmåga 

att lära sig. Det blir enklare, snabbare och roligare. 

Livet är tillräckligt komplicerat ändå men genom att 

hjälpas åt blir det också mer innehållsrikt.

Berätta lite om hur länge har du arbetat inom 
utbildning?
– Det har blivit drygt tjugo år inom skolat. Jag 

har undervisat och varit skolledare inom grund-, 

gymnasie-, och yrkeshögskola. Det är så fruktansvärt 

roligt att arbeta med utbildning!

CHRISTER PERSSON

REKTOR, HAGSTRÖMSKA FALUN
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Vill du ha en gymnasieutbildning som ger dig jobb inom 
anläggningsbranschen direkt efter studenten? Då kanske 
Hagströmska Gymnasiet i Falun har programmet för dig! 
Här förbereder vi dig för arbetslivet och ger dig och dina 
klasskamrater den kompetens som branschen efterfrågar.

TESTA DEN 
SENASTE TEKNIKEN 
INOM GRÄVSYSTEM PÅ 
VÅR MASKINFÖRAR- 
UTBILDNING
På Hagströmska Gymnasiet i Falun strävar vi 
alltid mot att följa branschstandard. För att  
underlätta när våra elever ska ta sina första 
steg i arbetslivet har vi valt att som första  
skola i Sverige använda oss av grävsystemet 
Dig Assist i undervisningen på Bygg- och  
anläggningsprogrammet.

Det händer grejer på Bygg- och anläggning! 

På Hagströmska Falun präglas vår undervisning av 

träning och fritid. Vår idrottsprofil gör sig påmind 

oavsett vilket program du väljer att läsa. För att ge 

våra elever de bästa förutsättningarna för ett hälso-

samt och hållbart arbetsliv vill vi alltid vara utrustade 

med den senaste tekniken – inte minst på Bygg- och 

anläggningsprogrammet!

Inför 2020 tog vi därför beslutet att förnya vår ma-

skinpark! Resultatet? Tre nya Volvomaskiner – en 

EW160E utrustad med Dig Assist, en L60H och en 

EC18E. En riktig drömtrio, om du frågar oss.

Få konkurrenskraftig kompetens och en kick-
start i karriären 

Vad innebär vår moderna maskinpark för dig som 

elev? Förutom en rolig skoltid där du får möjlighet att 

utvecklas tekniskt innebär denna kompetens en di-

rektbiljett in i arbetslivet efter studenten. Framtidens 

fordon blir allt mer tekniskt avancerade och då är det 

vårt uppdrag att förse dig med den kompetens du 

behöver för att briljera på arbetsmarknaden. Vår nya 

satsning stavas alltså: Dig Assist!

Dig Assist är ett otroligt kvalitativt grävsystem. Sys-

temet är enkelt och har alla funktioner som behövs. 

Vi vet att det krävs tid att bemästra ett sånt här 

system, och ger dig därför möjlighet att lära dig det 

på skoltid. Övergången mellan skola och arbete blir 

därför enklare och du blir mer anställningsbar som 

nyexaminerad!
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INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA

BARN OCH FRITID

På inriktningen Fritid och hälsa kommer du att få kunskap om olika 
fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och 
hälsofrämjande arbete. Du kommer också lära dig att analysera 
och reflektera över människors olika livsvillkor och möjligheter att 
utvecklas.

Arbetsplatsförlagd utbildning, APL, ingår som en del i utbildningen. 
Du får där möjligheten att praktisera och utveckla dina kunskaper i 
olika verksamheter inom fritids- och hälsosektorn samtidigt som du 
knyter kontakter med potentiella framtida arbetsgivare. 
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POÄNGPLAN

INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA – BFFRI

BARN OCH FRITID

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600P

Engelska 5 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 700 P

Hälsopedagogik 100

Naturkunskap 1a 2 50

Kommunikation 100

Lärande och utveckling 100

Människors miljöer 100

Pedagogiskt ledarskap 100

Samhällskunskap 1a 2 50

Svenska 2 100

 

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Fritids- och friskvårdsverksamhet 200

Fritids- och idrottskunskap 100

 

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P

 

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

  

Gymnasiearbete 100

 

HÖGSKOLEPAKETET ( * UTÖKAT PROGRAM) 100 P 

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

 

SUMMA 2 500 P
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INRIKTNING HUSBYGGNAD

BYGG OCH  
ANLÄGGNING

Byggbranschen är i behov av kunniga medarbetare. Inom inriktning-
en husbyggnad får du kunskaper om nytillverkning, renovering och 
ombyggnad av bostäder och lokaler. I utbildningen ingår APL på ett 
företag, där du visar att du kan använda de kunskaper du har fått 
även utanför skolan. 

Efter examen från programmet kommer du ha de kunskaper som 
behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbran-
schens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, anläggnings-
maskinförare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.
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BYGG OCH ANLÄGGNING
INRIKTNING HUSBYGGNAD – BAHUS

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Bygg- och anläggning 1 200

Bygg- och anläggning 2 200

 

INRIKTNINGSÄMNEN 700P

Husbyggnadsprocessen 200

Husbyggnad 1 100

Husbyggnad 2 200

Husbyggnad  3 – ombyggnad 200

 

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P

 

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

 

Gymnasiearbete 100

 

HÖGSKOLEPAKETET ( * UTÖKAT PROGRAM) 100 P

Svenska 2 * 100

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

 

SUMMA 2 500 P

POÄNGPLAN
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INRIKTNING ANLÄGGNINGSFORDON

BYGG OCH 
ANLÄGGNING

Många av dagens maskinförare har pensionsåldern inom räckhåll, 
vilket innebär goda utsikter för en ny generation. Samtidigt väntas 
byggandet av vägar och bostäder öka i takt med att samhället 
utvecklas.

Byggprogrammet med inriktning anläggningsförare innebär en prak-
tisk utbildning med fokus på det verkliga arbetet som maskinförare. 
Du får lära dig anläggningsmaskinteknik med till exempel grävma-
skiner, grävlastare och hjullastare.
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INRIKTNING ANLÄGGNINGSFORDON – BAANL

BYGG OCH ANLÄGGNING

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Bygg- och anläggning 1 200

Bygg- och anläggning 2 200

 

INRIKTNINGSÄMNEN 900 P

Anläggningsförare – process * 100

Anläggningsförare 1* 200

Anläggningsförare 2 * 200

Anläggningsförare 3 * 200

Anläggningsförare 4 * 200

 

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P

 

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

 

Gymnasiearbete 100

 

HÖGSKOLEPAKETET ( * UTÖKAT PROGRAM) 100 P

Svenska 2 * 100

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

 

SUMMA 2 500 P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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INRIKTNING EKONOMI

EKONOMI

Inriktningen ger dig kunskaper inom företags ekonomiska områden 
som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och 
organ isation. Vi är dessutom certifierade för att diplomera gymnasie-
ekonomer när du läser inriktningen ekonomi. Som diplomerad gym-
nasieekonom * kan du direkt efter studenten arbeta med ekonomi, 
exempelvis som redovisningsassistent.

På ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i företags- 
ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. 
Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används  
på bästa sätt för att tillgodose människors behov. 

Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och är tillsam-
mans med entreprenörskap det som krävs för att starta och driva 
företag. Juridiken behandlar det svenska rättssystemet samt lagar 
och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisatio-
ner och privatliv. 

På Hagströmska Gymnasiet får du under din gymnasie tid starta och 
driva ett UF-företag som en del i din utbildning.

* Stiftelsen Företagsam – med representanter från högskola och näringsliv – bedömer och certifierar 
skolor utifrån en rad olika krav och kompetenser. Vår rätt att diplomera gymnasie ekonomer är med 
andra ord en kvalitetssäkring för dig som student.
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INRIKTNING EKONOMI – EKEKO

EKONOMI

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 250 P

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Matematik 2 b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Samhällskunskap 2 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 P

Företagsekonomi 1 100

Psykologi 1 50

Privatjuridik 100

Moderna språk 100

 

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Entreprenörskap och företagande 100

Företagsekonomi 2 100

Matematik 3 b 100

 

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P

 

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

 

Gymnasiearbete 100

 

SUMMA 2 500 P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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INRIKTNING JURIDIK

EKONOMI

Inriktningen Juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betyd else 
i ett demokratiskt samhälle och hur den på verkas av internationell 
rätt.

På ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i företags- 
ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. 

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används  
på bästa sätt för att tillgodose människors behov. 

Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och är tillsam-
mans med entreprenörskap det som krävs för att starta och driva 
företag. Juridiken behandlar det svenska rättssystemet samt lagar 
och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisatio-
ner och privatliv. 

På Hagströmska Gymnasiet får du under din gymnasie tid starta och 
driva ett UF-företag som en del i din utbildning.
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INRIKTNING JURIDIK – EKJUR

EKONOMI

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 250 P

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Matematik 2 b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Samhällskunskap 2 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 P

Företagsekonomi 1 100

Psykologi 1 50

Privatjuridik 100

Moderna språk 100

 

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Filosofi 1 50

Affärsjuridik 100

Rätten och samhället 100

Psykologi 2a 50

 

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P

 

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

 

Gymnasiearbete 100

 

SUMMA 2 500 P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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POÄNGPLAN

INRIKTNING TRANSPORT

FORDON OCH 
TRANSPORT

Inriktningen Transport är en yrkesförarutbildning för dig som vill 
arbeta inom godstransport i framtiden. Du kommer att få kunskaper 
kring trafikkunskap, transportsystem och logistik. Du erbjuds möjlig-
heten att ta körkortsbehörighet till personbil samt lastbil med släp.

Fordons- och transportprogrammet är utbildningen för dig som har 
ett intresse för fordon och vill komma ut i arbetslivet direkt efter 
examen. Branschen är i ett stort behov av utbildad arbetskraft och 
dina chanser till arbete är mycket stora. 
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INRIKTNING TRANSPORT – FTTRA

FORDON OCH TRANSPORT

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Fordonsteknik – introduktion 200

Fordons- och transportbranschen 200

 

INRIKTNINGSÄMNEN 500 P

Yrkestrafik 1a 200

Yrkestrafik 1b 300

 

PROGRAMFÖRDJUPNING 700 P

 

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

 

Gymnasiearbete 100

 

HÖGSKOLEPAKETET ( * UTÖKAT PROGRAM) 100 P

Svenska 2 * 100

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

 

SUMMA 2 500 P
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INRIKTNING PRODUKT- OCH MASKINTEKNIK

INDUSTRITEKNIK 
CNC-TEKNIKER

CNC-operatör eller Maskintekniker är högkvalificerade yrken där 
du arbetar med produktion i CNC-maskiner. CNC står för Computer 
Numerical Control vilket innebär att maskinerna är datorstyrda till 
skillnad från manuella maskiner för skärande bearbetning. I takt  
med att industrin ersätter manuella maskiner med CNC-maskiner 
ökar behoven av personal med kunskaper för den nya, moderna 
industritillverkningen.

Industrin och dess yrkesroller har genomgått stora förändringar.  
Idag handlar ett verkstadsyrke ofta om datorer och kunskaper om 
programmering av styrsystem och kontroll/mätteknik.  

Tidigare yrkesroller som svarvare och fräsare, där man arbetade 
manuellt i maskiner, sköts idag ofta av CNC-operatörer som pro-
grammerar, justerar och övervakar maskinerna.

Programmering och inställning av en CNC-maskin sker utifrån 
ritningar och CAD/CAM-underlag. Det är numera maskinerna som 
svarvar och/eller fräser. Arbetet sätts igång, övervakas och justeras 
av en CNC-operatör som sedan mäter och kvalitetskontrollerar 
produktionen.
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POÄNGPLAN

INDUSTRITEKNIK 
CNC-TEKNIKER
INRIKTNING PRODUKT- OCH MASKINTEKNIK – INPRK

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Industritekniska processer 100

Människan i industrin 100

Produktionskunskap 1 100

Produktionsutrustning 1 100

 

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Datorstyrd produktion 1 100

Produktionsutrustning 2 100

Produktutveckling 1 100

 

PROGRAMFÖRDJUPNING 900 P

 

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

 

Gymnasiearbete 100

 

HÖGSKOLEPAKETET ( * UTÖKAT PROGRAM) 100 P

Svenska 2 * 100

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

 

SUMMA 2 500 P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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INRIKTNING SVETSTEKNIK

INDUSTRITEKNIK

Duktiga svetsare är en yrkesgrupp som är starkt efterfrågad av 
industri företag både i Sverige och utomlands. Utbildningen ger dig 
fördjupade kunskaper inom en eller flera svetsmetoder och möjlighet 
till certifikat/IW-diplom inom vald metod. IW står för International 
Welder. 

Vilken/vilka svetsmetoder en elev väljer att utbilda sig inom beror på 
vilken typ av svetsarbete eleven vill ha i framtiden och vad han/hon 
har bäst handlag för. 

MAG- svetsning handlar t ex om grövre svetsfogar och industriell 
svetsproduktion, medan TIG- svetsning är en mer tålamodskrävande 
metod som används för finare svetsning av mera hantverkskaraktär.

Utbildningen vid Hagströmska Gymnasiet sker enligt de krav på 
teoretisk och praktisk utbildning som finns för IW-diplom. Dessa 
utfärdas enligt en internationell standard vilket ger möjlighet att 
arbeta med världen som arbetsfält för den som så vill.
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POÄNGPLAN

INDUSTRITEKNIK
INRIKTNING SVETSTEKNIK – INSVE

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Industritekniska processer 100

Människan i industrin 100

Produktionskunskap 1 100

Produktionsutrustning 1 100

 

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Produktutveckling 1 100

Kälsvets 1 – Metod 1 100

Svets grund 100

Tillverkningsunderlag 100

 

PROGRAMFÖRDJUPNING 800 P

 

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

 

Gymnasiearbete 100

 

HÖGSKOLEPAKETET ( * UTÖKAT PROGRAM) 100 P

Svenska 2 * 100

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

 

SUMMA 2 500 P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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INRIKTNING NATURVETENSKAP

NATURVETENSKAP

Inriktningen naturvetenskap utvecklar dina kunskaper i framförallt 
biologi, kemi, fysik och matematik. Här på Hagströmska Gymnasiet 
utvecklas dessa kunskaper i ett samspel mellan teori och praktik. 

Ny kunskap startar med en frågeställning. Genom det vetenskap- 
liga arbetssättet med experiment, undersökningar och fältstudier 
utvecklas det naturvetenskapliga förhållningssättet och du får en 
djupare förståelse för de modeller som används för att förklara  
vår omvärld. 

Du tränar dig i kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlös-
ning och systematiska iakttagelser. Din syn på världen blir aldrig 
mer sig lik. Genom våra ämnesövergripande projekt ges också en 
helhetsbild över hur allt hänger ihop men stimulerar framförallt ditt 
analytiska tänkande, din kreativitet och nyfikenhet.

Naturvetenskapsprogrammet på Hagströmska gymnasiet gör dig  
väl förberedd för fortsatta studier vid högskolan, oavsett om du 
fortsätter inom naturvetenskapen eller väljer en annan väg.
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POÄNGPLAN

NATURVETENSKAP
INRIKTNING NATURVETENSKAP – NANAT

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 150 P

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1c 100

Matematik 2c 100

Matematik 3c 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 450 P

Fysik 1a 150

Kemi 1 100

Biologi 1 100

Moderna språk 100

 

INRIKTNINGSÄMNEN 400 P

Biologi 2 100

Kemi 2 100

Fysik 2 100

Matematik 4 100

 

PROGRAMFÖRDJUPNING 200 P

 

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

 

Gymnasiearbete 100

 

SUMMA 2 500 P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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POÄNGPLAN

Jag har utvecklat 
min förståelse över hur 

mycket en konflikt eller ett 
samhällsproblem kan skilja 
sig beroende på perspektiv”

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP

SAMHÄLLSVETENSKAP

Inriktningen Beteendevetenskap är för dig som är intresserad av 
mänskligt beteende och psykologi. Inriktningen lär dig vad som 
formar och påverkar oss människor och hur människor socialiseras 
i olika grupper. 

Inom beteendevetenskapen lär du dig att jämföra och diskutera 
människors livsvillkor utifrån olika perspektiv och teorier. Samhälls-
vetenskapsprogrammet är en mycket bred utbildning som öppnar 
många dörrar och valmöjligheter till vidare högskolestudier. 

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om att tolka, förstå och 
förklara samhällsförhållandena i Sverige och globalt, om samspelet 
mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor 
varierar över tid och rum. 

I denna utbildning ges du möjlighet att utveckla ett vetenskapligt  
och kritiskt förhållningssätt. Samhällsvetenskapsprogrammet på 
Hagströmska Gymnasiet arbetar utifrån ledorden mänskliga  
rättigheter, internation alisering och integration.
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INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP – SABET

SAMHÄLLSVETENSKAP

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 150 P

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Matematik 2 b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 300 P

Filosofi 1 50

Psykologi 1 50

Moderna språk 200

 

INRIKTNINGSÄMNEN 450 P

Ledarskap och organisation 100

Kommunikation 100

Psykologi 2a 50

Samhällskunskap 2 100

Sociologi 100

 

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P

 

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

 

Gymnasiearbete 100

 

SUMMA 2 500 P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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POÄNGPLAN

INRIKTNING DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

TEKNIK

Teknikprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av teknik och 
teknik utveckling. Under utbildningen får du bland annat lära dig om 
designprocessen, om hur tekniken kan användas för att ta fram och 
utveckla nya produkter och hur produkter sedan marknadsförs. Du 
får också lära dig om teknik utvecklingen ur olika perspektiv. 

Utöver teknik är fysik, CAD, design och konstruktion centrala ämnen 
inom programmet. Matematik är inom teknikområdet ett språk och 
ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Efter 
avslutad utbildning är du väl förberedd för vidare studier, vare sig du 
vill bli civilingenjör eller väljer ett annat mål.

Hagströmska Gymnasiet erbjuder en utbildning som fokuserar på 
form och funktion ur kund-, marknads- och användarperspektiv. 

Att satsa på design är viktigt för fortsatt utveckling inom svensk 
tillverkningsindustri. Allt fler företag inser vikten av design som 
konkurrensmedel. De måste ständigt ligga långt fram eller till och 
med steget före. En ständig utveckling av produkterna, både med 
tanke på form och funktion, kan vara direkt avgörande för företagens 
framtid.

26

INRIKTNING DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING – TEDEST

TEKNIK

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 100 P

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1c 100

Matematik 2c 100

Matematik 3c 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Fysik 1a 150

Kemi 1 100

Teknik 1 150

 

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Bild och form 1a1 50

CAD 1 50

Design 1 100

Konstruktion 1 100

 

PROGRAMFÖRDJUPNING 400 P

 

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

 

Gymnasiearbete 100

 

SUMMA 2 500 P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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Kvarnbergsvägen är endast ett exempel på 
ett av våra flera boenden på olika adresser.

INNEBANDY 
ISHOCKEY 
BANDY
SIMNING
TRIATHLON
LÄNGD
Lugnetvägen 11

INDIVIDUELL IDROTT
Svärdsjögatan 28

Central-
stationen

Falu lasarett
HAGSTRÖMSKA GYMNASIET

Gruvgatan 2

E-SPORTTRANSPORT
Ingarvsvägen

Kvarnbergs-
vägen

BYGG/INDUSTRI CYKEL PT
Främbyvägen 6

FOTBOLL
Kopparvallen

ALPINT
Källviksbacken
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VÄLKOMMEN TILL ETT AV SVERIGES MEST MODERNA IDROTTSGYMNASIUM.  
GÖR SOM HUNDRATALS ANDRA ELEVER REDAN VALT ATT GÖRA: STUDERA PÅ 

 EN MODER  N SKOLA OCH KOMBINERA DET MED ELITIDROTT.

TRIATHLON

Hagströmska Gymnasiet – triathlon erbjuder träningar fyra gånger 
per vecka på skoltid. Tillsammans med våra meriterade och erfarna 
tränare som ger dig det senaste inom träningsmetoder och teknik  
får du hos oss möjligheten att kombinera skola med en idrottskarriär. 

Ta möjligheten att uppleva den fina och inspirerande tränings miljö 
som finns i och kring Falun. Simning på Lugnets simanläggning, 
cykel på landsväg under vår, sommar och höst samt i Sveriges enda 
Velodrom under vintern. Här får du möjlighet att träna i samma miljö 

som de aktiva inom triathlonhögskolan Dala Sports Academy och 
många av landets bästa triathleter. 

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
triathlon@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på:  
boende@hagstromska.se

VILL DU HA TENNIS PÅ SCHEMAT?

TENNIS

När du är tenniselev på Hagströmska Gymnasiet utövar du din idrott 
i Falu Tennisklubbs lokaler på Lugnet. 

Falu tennisklubb har en av Sveriges bästa anläggningar att utöva 
tennis i. Du får även som elev tillgång till anläggningens både såväl 
kompletta gym som friidrottshall. Här får du möjligheten att utveck-
las som spelare. Träningen genomsyrar fysisk träning, tennisträning, 
teori och mentalträning. Dina tränare är tennis tränarstaben i Falu TK.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
tennis@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på:  
boende@hagstromska.se
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VILL DU HA SIMNING PÅ SCHEMAT? TA CHANSEN OCH 
UTVECKLA DIG OCH DIN SIMNING HOS OSS!

SIMNING

Hösten 2014 startade Hagströmska Gymnasiet – Simning i samar-
bete med Falu Simsällskap. 

Simningen bedrivs året runt i såväl inom- som utomhusbassängerna 
på Lugnet. Tillsammans med din simtränare utvecklar du en karri-
ärsplan med tydliga mål som hjälper dig att ta ett nästa steg i din 
karriär. Ett tydligt ledord är: Simidrott för alla, från botten till toppen.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
simning@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på:  
boende@hagstromska.se

VALET FÖR DIG SOM TYCKER OM ATT TRÄNA PÅ GYM ELLER VILL  

LÄRA SIG MER OM VAD MAN KAN UTÖVA PÅ ETT GYM.

PERSONLIG TRÄNING

Du kommer att tillsammans med likasinnade personer träna på  
gym under lektionstid efter ett personligt tränings upplägg som du 
utformar tillsammans med vår fys- och PT-tränare. 

Träningsupplägget är utformat så att du kan utvecklas optimalt mot 
den målsättningen som du har satt upp. Inriktni ngen passar även 
dig som utövar en annan idrott men som vill lägga mer fokus på den 
fysiska biten. Personlig Träning är kombinerbart med samtliga natio-
nella program på Hagströmska Gymnasiet.  

Du har möjlighet att välja mellan att träna två, fyra eller åtta timmar 
per vecka på skoltid. – Valet är ditt!

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
pt@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på:  
boende@hagstromska.se

1514

Det bästa med Hagströmska var att jag på ett seriöst sätt kunde satsa på 
min idrott som jag ville och ändå ha en bra skolgång. Jag uppskattar även 

att hela skolan är en idrottsskola så att lärarna är vana med idrottande 
elever och kan ta hänsyn till det i form att inte ge för mycket läxor eller 

kompromissa om vissa saker.”

Ludwig Fagerström, elev



PÅ HAGSTRÖMSKA GYMNASIET – LÄNGDSKIDOR ERBJUDS DU SOM  
ELEV MÖJLIGHETEN ATT KOMBINERA EN LÄNGDSATSNING PÅ ELITNIVÅ 

MED ETT HELTÄCKANDE GYMNASIE PROGRAM UNDER TRE ÅR.

LÄNGDSKIDOR

Genom att studera på ett av Sveriges största idrotts gymnasier blir 
du en del av en unik träningsmiljö med förut sättningar som få andra 
gymnasier kan erbjuda.

Som elev hos oss får du tillgång till träningsanläggningar i världs-
klass samt har akademiskt utbildade tränare med stor erfarenhet 
som hjälper dig att utvecklas under din studietid. Under dina tre år  
i Falun kommer du genom kontinuitet, långsiktighet och målmedve-
tenhet att utvecklas som längdskidåkare.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
langdskidor@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på:  
boende@hagstromska.se 

VI ERBJUDER DIG SOM ISHOCKEYSPELARE MÖJLIGHETEN ATT  
KOMBINERA DINA STUDIER MED IDROTTEN DU ÄLSKAR ATT UTÖVA. 

ISHOCKEY

Träningen är individuellt inriktad och syftar till att ge dig de bästa 
förutsättningarna att utvecklas till en bättre ishockeyspelare. Förut-
om is- och fysträning får du även teoretiska kunskaper inom områ-
den som är prestationsavgörande för ishockeyspelare. Till exempel 
träningslära, näringslära och mental träning. Vi hjälper dig dessutom 
att strukturera din vardag och ser till att du får goda dagliga vanor.

På Hagströmska Gymnasiet får idrotten ta plats och är en del av 
skolverksamheten. Du kombinerar en fullständig gymnasie utbildning 
och utvecklas samtidigt optimalt i din idrott. Tränarna är både skol- 
och idrottsmentorer till sina idrottselever, vilket gör att de har en 
mycket stor inblick i elevens vardag och skolgång. Samtliga tränare 
är ansvariga för elevernas idrottskurser. 

Samarbete över gränserna kombinerar grenspecifik träning med 
allroundträning. Den gränsöverskridande träningen är en reell del av 
verksamheten. Exempel på hur de olika idrotterna lär och utvecklar 
varandra är att skidtränarna kör skidteknikträning med cyklisterna 
vintertid, eller att ishockeyeleverna kör bancykling efter tävlings-
säsongen för att hålla konditionen på topp.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
ishockey@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på:  
boende@hagstromska.se

1312

Det är en skola med många olika individer som samtidigt 
är väldigt lika vilket skapar starka band. Det gör att både 

idrott och studier blir ännu roligare.”

Elev, längdskidor

Det bästa med Hagströmska Gymnasiet är helt klart kombinationen 
mellan studier och din idrott. Att få möjlighet på skoltid att utöva 
sin valda idrott är guld värt.” 

Marcus Kyrö, hockeyelev



PÅ HAGSTRÖMSKA GYMNASIET – INNEBANDY FÅR DU SOM  
INNEBANDYSPELANDE GYMNASIEELEV MÖJLIGHET ATT KOMBINERA  

GYMNASIESTUDIER MED HÖGKLASSIG INNEBANDYTRÄNING.

INNEBANDY

Med hjälp av välmeriterade tränare kommer du få ett individanpassat 
träningsupplägg som kommer att ut veckla dig både taktiskt, tekniskt 
som fysiskt. 

Tillsammans med tränarna utvecklar du en karriärsplan med tydliga 
mål som hjälper dig att ta ett nästa steg i din karriär. Innebandyträ-
ningarna är förlagda till Guide-arena och IBF Falun är en nära sam-
arbetspartner. Tveka inte på att ta chansen och uppleva tre givande, 
utvecklande och roliga år hos oss.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
innebandy@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på:  
boende@hagstromska.se

HAGSTRÖMSKA GYMNASIET – INDIVIDUELLA ÄR DET 
PERFEKTA VALET FÖR DIG SOM VILL HA MÖJLIGHET ATT 

UTVECKLAS I DIN IDROTT OAVSETT VILKEN IDROTT.

INDIVIDUELL IDROTT

Hos oss får du fyra träningstillfällen per vecka inom din idrott, där  
du tillsammans med våra fystränare lägger upp en personlig tränings- 
och utvecklingsplan för hur vi ska utveckla dig som utövare fysiskt. 
Detta gör vi i samråd med dina eventuella tränare i den idrottsfören-
ing du tränar och tävlar i. 

Som elev på Individuella får du mycket frihet under ansvar och är 
med och påverkar hur du vill använda de fyra träningstillfällena vi 
erbjuder per vecka. Du kan till exempel välja att använda två tillfällen 
till att köra fysträning och två tillfällen till att träna din idrott.

Vi på Hagströmska Gymnasiet – Individuella utgår alltid från dig som 
elev, hur du vill att din idrott ska se ut och din ambitionsnivå.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
individuella@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på:  
boende@hagstromska.se

1110

Det bästa med skolan är helt klart idrottsdelen där man får tillbringa tiden 
med det man gillar. Bra upplägg och samspel mellan skolan och träningen, 
att man utan problem får ledigt från skolan för tävlingar och träningsläger.” 

Gustav Johansson, elev



VI ERBJUDER DIG SOM FOTBOLLSSPELARE  
MÖJLIGHETEN ATT KOMBINERA DINA STUDIER MED  

IDROTTEN DU ÄLSKAR ATT UTÖVA. 

FOTBOLL

Träningen är individuellt inriktad och syftar till att ge dig de bästa 
förutsättningarna att utvecklas till en bättre fotbollsspelare. Förutom 
fotbolls- och fysträning får du även teoretiska kunskaper inom om-
råden som är prestationsavgörande för fotbollsspelare. Till exempel 
träningslära, näringslära och mental träning. Vi hjälper dig även att 
strukturera din vardag så att du får goda dagliga vanor. 

Välkommen att skicka in din ansökan till ett av Sveriges mest ansökta 
idrottsgymnasium. Du har möjlighet att kombinera idrotter med vårt 
idrottsvänliga schema. Med hjälp av våra kunniga tränare kommer 
du få möjligheten att utvecklas som människa och som idrottare. 

Gå in på vår hemsida för mer information om fotboll i skolan, och 
hoppas att vi ses till höstterminen.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
fotboll@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på:  
boende@hagstromska.se

UTBILDNINGEN INOM ESPORT PÅ HAGSTRÖMSKA GYMNASIET 
KOMMER VARA UPPBYGGD PÅ TRE BEN. FYSISK TRÄNING, MENTAL 

TRÄNING SAMT GAMING SÅVÄL PRAKTISKT SOM TEORETISKT.

E-SPORT

För den fysiska träningen kommer Hagströmskas fystränare Jesper 
Gillerås att ansvara för. Samtliga Esportare kommer att få ett indi-
vidanpassat fysupplägg. Några kan behöva mer styrka, andra mer 
kondition för att möjliggöra optimal prestation inom Esport. 

Den mentala träningen och spelteorin kommer befintliga tränare på  
Hagströmska att ansvara för tillsammans med gästföreläsare. Till-
sammans med Mats Nilsson som är tränare i Esport kommer du som 
elev att göra upp en plan för hur ni tillsammans ska kunna nå dina 
mål som gamer. Det sista benet är själva spelandet och detta kom-
mer att ske på skoltid och kommer att ske på olika plattformar och 
konsoler för att möjliggöra största möjliga utveckling.

Esport kan kombineras med något av de åtta nationella program 
som Hagströmska Gymnasiet erbjuder och Hagströmska Gymnasiet 
erbjuder således en unik möjlighet för elever att kunna satsa på 
både sitt skol arbete och sin Esport.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
esport@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på: 
boende@hagstromska.se
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Det bästa med fotbollen på Hagströmska var att få flera 
extra pass i veckan med bra tränare och spelare.”

Pontus Jonsson, fotbollsspelare Gefle IF



CYKELSPORTEN HAR EN MYCKET STARK TRADITION I FALUN
OCH PÅ HAGSTRÖMSKA GYMNASIET – CYKEL ERBJUDS DU

EN UNIK ELITMILJÖ ATT UTVECKLAS I DIN EGEN TAKT.

CYKEL

I Falun och på Hagströmska Gymnasiet Cykel – har flertalet elitaktiva 
lagt grunden för att senare ta steget fullt ut i proffslivet. Förutsätt-
ningarna kring träningsmiljön för samtliga cykeldiscipliner i Falun är 
inte bara unik för Sverige, utan även i Nordeuropa. Sveriges första 
och enda inomhusvelodrom är tillsammans med vår BMX- bana, även 
den inomhus, exempel på den unika miljön som skapar optimala 
träningsmöjligheter året om.

I vår verksamhet genomförs totalt fyra gemensamma träningstill-
fällen under en skolvecka. Övriga träningspass i veckan lägger din 
tränare upp i samråd med dig. Vi åker under skolåret på flertalet 
tävlingar och på våren anordnas även ett utlandsläger.

I Dalarna som region satsas det hårt på cykelidrotten inom bredd- 
och elit. Cykelföreningarna har en bra verksamhet och variationerna 
i terrängen erbjuder perfekta förhållanden för alla discipliner. Flera 
världsstjärnor, VM- och OS-guldmedaljörer har utvecklats hos oss, 
kanske är just du nästa?

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
cykel@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på:  
boende@hagstromska.se  

PÅ HAGSTRÖMSKA GYMNASIET – BANDY ERBJUDER VI DIG  
SOM BANDYSPELARE MÖJLIGHETEN ATT KOMBINERA DINA  

STUDIER MED IDROTTEN DU ÄLSKAR ATT UTÖVA.

BANDY

Träningen är individuellt inriktad och syftar till att ge dig de bästa 
förutsättningarna att utvecklas till en bättre bandyspelare. 

Förutom is- och fysträning får du även teoretiska kunskaper inom 
områden som är prestationsavgörande för bandyspelare. Till exempel 
träningslära, näringslära och mental träning. Vi hjälper dig dessutom 
att strukturera din vardag och ser till att du får goda dagliga vanor. 
Vi tränar på anrika Lugnet där många stora bandy spelare tränat 
och spelat. I anslutning till bandyplanen finns ett gym som utnyttjas 
under hela säsongen. 

Vi erbjuder tre år av utveckling, glädje och nya vänner. Hos oss får 
alla bandyspelare chansen att utvecklas.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
bandy@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på: 
boende@hagstromska.se  
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Skolan andas idrott. Med bra upplägg och kunniga 
tränare hjälpte de mig mot mina mål.” 

David Jansson, bandy



ÄLSKA SPORT!
Vårt hjärta bankar för sporten, den kärleken löper som en röd 
tråd genom allt. Vi finns här för att hjälpa dig att få en balans 
i livet och att utmana dig själv att nå längre både akademiskt, 
personligt och sportsligt. 

Vi vet hur viktigt det är att skola, träning och fritid samspelar för att 

du ska må så bra som möjligt. Därför blir Hagströmska mer än en  

skola, därför blir vi mer än lärare, klasskompisar och tränare, vi är 

ett lag och en enda stor familj.

Vi är skolan som erbjuder vi dig en unik möjlighet att kombinera din 

idrott med det gymnasieprogram du vill läsa. Vi tar din satsning på 

allvar. Här finns tränarna, utrustningen och stöttningen runt omkring. 

Allt som krävs för att du ska nå din fulla potential.

Den allmänna idrotten undervisas i idrottshallar, teorisalar, gym och 

utomhusmiljöer. Specifika idrotter har undervisningen i ”sin miljö”, 

exempelvis Hockey i Falu-ishall och innebandy i Jalas arena.

Cykelsporten är en stark tradition i Falun, och vi har Sveriges första 

och enda inomhusvelodrom, samt en inomhus BMX-bana. Våra unika 

miljöer skapar optimala träningsmöjligheter året om.  

PÅ HAGSTRÖMSKA GYMNASIET – ALPINT ERBJUDS DU SOM ELEV  
MÖJLIGHETEN ATT KOMBINERA EN ALPINSATSNING PÅ ELITNIVÅ  

MED ETT HELTÄCKANDE GYMNASIEPROGRAM UNDER TRE ÅR. 

ALPINT

Genom att studera på ett av Sveriges största idrotts gymnasier blir 
du en del av en unik träningsmiljö med förutsättningar som få andra 
gymnasier kan erbjuda.

Som elev hos oss får du närhet till ett flertal skid anläggningar, en 
tränings anläggning i världsklass och har erfarna och meriterade 
tränare med stor erfarenhet som hjälper dig att utvecklas under din 
studietid. Under dina tre år i Falun kommer du genom kontinuitet, 
långsiktighet och målmedvetenhet att utvecklas som idrottare.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta tränare på:  
alpint@hagstromska.se

Intresserad av att flytta till Falun? Kontakta vår boendeansvarig på:  
boende@hagstromska.se  

0504

Det bästa med skolan är att lärarna och tränarna inte 
låter dig ge upp i första taget, dom stöttar dig på vägen 

oavsett förutsättningar.”

Emma, alpinelev
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Marcus Kyrö är 16 år gammal och läser  
ekonomiprogrammet med inriktning ishockey. 
Han berättar hur utbildningen är, hur det är att 
kombinera träning och skola samtidigt som att 
ha en balanserad fritid.

Marcus spelade sedan innan med Falu IF och blev 

rekommenderad att gå på Hagströmska Gymnasiet 

då han kunde kombinera sin passion för sporten med 

utbildning. Han pluggar det högskoleförberedande 

programmet ekonomi. 

– Jag är intresserad av matte och hade kompisar 

från hockeyn som också skulle börja, berättar han.

Marcus berättar att utbildningen inom ekonomi är 

utmanande med mycket prov. Däremot är lärarna 

bra. Han trivs jättebra med klasskompisarna och 

även skolan i sig.

– Man får kombinera idrott med studier. Vi har  

bra lärare! Maten är bland det bästa! Tacos varje 

fredag, säger han.

Marcus bor på internat, även om han har hyfsat nära 

så han kan åka hem till familjen på helgerna. Det var 

en stor omställning, att börja handla själv. 

Han berättar att fritiden består av mycket plugg och 

även träning. Då han både tränar i skolan och även 

med Falu IF. 

– Lördag är vilodag! Det är en riktigt bra dag, det är 

viktigt att ha återhämtning och balans, berättar han.

Marcus siktar stort, och älskar ishockeyn. Han siktar 

självklart på NHL, där hans absoluta favoritlag är 

New York Rangers. Däremot utesluter han inte en 

karriär som civilekonom. Han tycker att det är bra att 

det finns möjligheter inom både sport och ekonomi.

– Drömmen är Handelshögskolan i Stockholm, min 

mamma är civilekonom så har fått lite inspiration av 

henne. 

HUR ÄR DET ATT  
KOMBINERA IDROTT 
OCH STUDIER?

MARCUS KYRÖ, 16 ÅR
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RICKARD HEDLUND

Rickard Hedlund har arbetat som biträdande 
rektor sedan 2011 där han har ansvar för LIU 
och NIU. Jobbet föll sig naturligt för Rickard 
som alltid haft stort intresse för sport och är 
idrottslärare och tränare i grunden.

Berätta lite om hur det är att arbeta på en skola 
som Hagströmska.

– Det är en inspirerande miljö med drivna ungdomar. 

Jag ansvarar främst för idrotterna för att säkerställa 

kvalité. Jag trivs jättebra med mitt jobb.

 

Har du själv något intresse för idrott?

– Absolut, all idrott egentligen. Innebandy är något 

jag har hållit på med länge. Men med tanke på mitt 

jobb har jag fått lära mig mycket mer om alla andra 

idrotter.

Berätta hur det är att idrotta i Falun.

– Falun är en idrottsvänlig stad. Vi hyr in oss på olika 

lokaler för våra idrotter, bland annat Lugnet och flera 

gym. Vi driver också Velodromen för cykling. Vi har 

runt 220-250 inflyttade elever från andra kommuner 

som tränar hos oss.

Vad tycker du om stämningen på skolan?

– Jag tycker den är väldigt bra. Det är en häftig miljö 

då många kommer hit från olika idrotter och städer, 

man får snabbt sociala plattformar. I och med att 

man har sin träningsgrupp och även klasser så får 

man vänner för livet. 

Hur fungerar det med boendet?

– Vi har en boendeansvarig som ser till att våra 

elever har ett boende. Det brukar gå till så att man 

som elev får dela med någon som tränar samma 

sport. Tränarna är väldigt engagerade, gemenskapen 

med träning, egenträning och det sociala är också en 

viktig del av gymnasiet om man flyttar hit.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är att vara med och jobba med engagerade 

elever som brinner för sina idrotter.

Vad vill du att eleverna tar med sig från  
Hagströmska när de tar studenten?

Jag hoppas att eleverna känner att de under sina tre 

år hos oss har utvecklas som idrottare, lagkamrat, 

person och även utbildningsmässigt så man är redo 

för framtiden i vad man än tar sig an.

IDROTTSREKTOR, HAGSTRÖMSKA FALUN
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Information om öppet hus och covid-19
Vi vill bjuda in dig att uppleva Hagströmskas unika tränings- och studiemiljö! Men till 

följd av covid-19 kan flera av våra öppna hus komma att bli digitala eller bokningsbara. 

Håll utkik på vår hemsida där vi löpande uppdaterar informationen.

VILL DU VETA MER OM VAD SOM HÄNDER 
HOS OSS? SCANNA QR-KODEN OCH 
SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN.



HAGSTRÖMSKA GYMNASIET
FALUN - IDROTTER

06 DEC
17.30 - 19.00

27 JAN
17.30 - 19.00

03 MAJ
17.30 - 19.00

16 MAJ
17.30 - 19.00

ÖPPET HUS

Se nästa sida för info om öppet hus och covid-19*


