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En av de första skolorna i landet 
med e-sportutbildning
Tro det eller ej men du läste rätt. 
Årets niondeklassare kommer ha 
möjligheten att välja e-sport som ett 
komplement till sin utbildning.  

Även en e-sportspelare ska kunna 
satsa på sin sport
I ett pressmeddelande skriver 
Sigtuna kommun “En ungdom som 
vill satsa på e-sport ska alltså kunna 
ges samma möjlighet att satsa 
på en karriär inom sin sport som 
en elev som vill bli professionell 
handbollsspelare”. Därför är det 
bestämt att eleverna kommer att bli 
både fysiskt och mentalt tränade. 

För att bli riktigt duktig inom 
e-sport behöver man äta bra, vara 
fysiskt aktiv och sova mycket. 

Planer på att öka från 5 platser 
till 25
Om allting går som det ska så 
kommer de i dagsläget planerade 
tillgängliga platserna öka från 5-7 
platser skolåret 2015-2016 till 25-
30 platser, över de tre årskurserna, 
skolåret 2017-2018. På schemat 
kommer det ligga tre lektionstimmar 
på 115 minuter i veckan men dessa 
ska öka under andra året till fyra 
lektionstimmar i veckan.

Julia Johansson

På det estetiska programmet får 
eleverna designa sin egen tidning 
i kursen medieproduktion 2. 

Eleverna får bestämma vad 
tidningen ska handla om och 
hur innehållet ska vara designat. 
Tidningsarbetet kan ske enskilt 
eller i grupp. Om man bestämmer 
sig för att arbeta inom grupper blir 
tidningen större eftersom var och 
en ska göra minst åtta sidors arbete. 
Man kan göra tidningar om sport, 
resa, kläder, filmer, djur och mycket 
mer. Det är helt enkelt eleverna som 
bestämmer vad de vill utföra för 
tidning vilket är väldigt kul.

Du har möjligheten att arbeta med 
denna uppgift under en längre 
period vilket ofta resulterar i en 

snyggt formgiven tidning. Under 
arbetet med uppgiften blir du duktig 
på programmet InDesign och 
många gillar även hur programmet 
fungerar när de väl har lärt sig det.

På estetiska programmet har du 
också möjligheten att få jobba med 
filmproduktion där du till exempel 
kommer att göra kortfilmer och 
filmanalyser vilket är uppskattat 
av många. Filmer som elever har 
gjort är bland annat kortfilmer, 
reklamfilmer, och stumfilmer. 
Vissa av filmerna eleverna på 
Arlandagymnasiet har gjort kommer 
även visas på kortfilmfestivalen 
den 15 april på Biokällan i Märsta 
klockan 18:00.

Patrick & Sebastian Haddad

Designa din egen tidning

E-sport på 
Arlandagymnasiet

Foto: Rebecca Barkman
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Musikföreningen består av ca 25 
elever från flera olika program på 
skolan. Det de har gemensamt är 
intresset för musik. De har under 
läsåret haft flera lunchkonserter, 
julshow och snart en vårshow. 

Foto: Kamila Radwan och Daria Caisin

Robin Segerström (bilden) säger 
att det är “grym sammanhållning 
och alltid kul, aldrig tråkigt”. 
“Min nya familj”, säger Nasrin 
Mohamoud som också är medlem i 
musikföreningen. Musikföreningen 
får mot en symbolisk summa 
använda musiksalen med dess 
instrument.                   Malin Listén

Aktiv 
musikförening
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Mattis Lööv som går sista året 
på Teknikprogrammet har 
under åren varit med i ett antal 
programmeringstävlingar, bland 
annat en tävling som hölls i 
början av året. 

Programmeringsolympiaden är 
Sveriges största gymnasietävling 
i datorbaserad problemlösning 
och varje år koras Sveriges 
gymnasiemästare i programmering 
till landslaget. Sedan får man 
åka och tävla i de baltiska och 
internationella mästerskapen. 
P r o g r a m m e r i n g s t ä v l i n g a r n a 
handlar mestadels om att man får en 
samling uppgifter som man sedan 
ska lösa så snabbt som möjligt och 

skicka in. Den med flest poäng vid 
tävlingens slut vinner. Tävlingen 
hölls på Spotifys huvudkontor i 
Stockholm och kvalet hölls sista 
veckan i november 2014, Finalen 
hölls sista helgen i januari 2015. 
Mattis mötte gymnasieelever från 
hela Sverige och de 35 bästa gick 
till final. 

Hur gick det? 
– Det gick ganska bra för mig, jag 
kom på 6:e plats. 

Vad var det roligaste/ svåraste där? 
– Det roligaste var själva 
tävlingen, men det hölls även 
intressanta föreläsningar av några 
av programmeringsolympiadens 

sponsorer. Det svåraste var att 
försöka vinna tävlingen.

Har du varit med i några andra 
programmeringstävlingar? 
– Jag var med i programmerings-
olympiaden förra året också, då 
kom jag delad 14:e plats med 3 
andra personer. 

Denna tävling är den svenska 
uttagningen till International 
Olympiad in Informatics (IOI). 
Tävlingen har funnits sedan 
1989. Vid sidan av IOI, deltar 
Sverige också i Baltic Olympiad 
in Informatics, BOI, som är en 
liknande tävling för länderna runt 
Östersjön.                        Kim Hylén

På Arlandagymnasiet ska man till 
kommande läsår 2015-2016 
kunna välja idrott som inriktning 
på ytterligare tre program; 
tekniska, samhällsvetenskaps-  
och estetiska programmet med 
inriktning media. 

Idrottsinriktningarna som går 
att välja är antingen Nationell 
idrottsutbildning (NIU) eller Lokal 
idrottsutbildning (LIU). Tanken 
är att man ska kunna studera de 
vanliga kurserna parallellt med 
en idrott som man vill satsa att bli 
bättre på. Andreas Eriksson, rektor, 
menar att “Kan man kombinera 
medie- och programmeringskurser 
med sin idrott så blir skolan ännu 
roligare”. 

Vad innebär Nationell idrotts-
utbildning (NIU)? 
– Alla de idrottsklubbar som finns 
med här har garanterad elitsatsning, 
klubbarna har uppfyllt alla de 
krav som Riksidrottsförbundet 
och Skolverket kräver för att man 
ska kunna elitsatsa inom en viss 
idrott. Exempel på sporter som har 
NIU: simning, bmx, handboll samt 
amerikansk fotboll, säger Andreas 
Eriksson.

Vad innebär Lokal idrotts-
utbildning (LIU)?
– Det är inte alla idrottsklubbar 
som kan garantera elitsatsning och 
då hamnar de under LIU. Exempel 
på sporter som har LIU: tennis, 
ishockey, fotboll, ridsport samt 
innebandy. 

Varför har inte idrotts-
utbildningen kommit till dessa 
program tidigare? 
– Det har funnits ett stort intresse 
tidigare från både lärare och elever 
men problemet var att medie- och 
programmeringskurserna har legat i 
vägen för idrottskurserna, vilket har 
lett till att elever valt andra program 
och skolor pga att man inte har 
kunnat kombinera dessa kurser med 
sin favoritidrott. 

Kim Hylén

Mattis till programmeringstävling i Stockholm

Mer idrott
på Arlandagymnasiet

Den 23 och 24 mars var det dags 
för årets uppsättning av det 
populära FN-rollspelet där elever 
samspelar i en uppsättning av 
hur FN fungerar. Dessutom ska 
rollspelet ge eleverna en större 
förståelse för att människor har 
olika värderingar och hur man 
jobbar diplomatiskt. 

Deltagande var elever i årskurs 2 
och 3 från samhällsvetenskaps-
programmet (med samhälls-
vetenskaplig inriktning), skolans 
FN-förening och elever i årskurs 
1 från handelsprogrammet som 

hjälpte till med det administrativa 
arbetet. Dessutom deltog lärarna 
Nina Lindquist, Per Gustafsson och 
Erik Sundkvist. 

Diskussion kring viktiga frågor
Under rollspelet diskuterade man 
organisationen kring FN-styrkor, hur 
komma överens kring internationell 
vapenhandel, hur flyktingar som 
kommer via Medelhavet ska tas 
emot, samt cyberspionage med 
tanke på avslöjandena kring NSA:s 
ageranden.. Dessa togs upp inom 
utskotten 1 och 6. Säkerhetsrådet 
behandlade IS - Islamiska staten 

och även Ukraina. Kring dessa 
områden tog man fram olika 
resolutioner varpå dessa skulle bli 
godkända. Under dag två sattes 
det upp tid av ordförande för att 
lägga fram resolutionerna genom 
ett tal sedan även en tid för att 
tala emot resolutionen. Under 
tiden som detta pågick kunde 
man maila in ändringar som man 
önskade. Det som godkändes inom 
utskotten skickades sedan vidare till 
generalförsamlingen. Till slut blev 
fem resolutioner godkända.

Julia Johansson

Ett rollspel som ger förståelse
Foton: Aqsa Azam och Kamila Radwan
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Ung Uniform är en blogg som 
drivs av sex elever från Risk- 
och räddningsprogrammet ute 
i Rosersberg. I denna blogg får 
man läsa hur vanliga skoldagar 
på ROS kan se ut. Man får läsa 
om olika typer av övningar de gör, 
som till exempel deras lektioner 
på brandfältet, eller deras vanliga 
lektioner.

Två elever från årskurs tre har hand 
om bloggen, men det finns även 
andra elever från andra årskurser 
som bidrar. Att skriva för Ung 
uniform är ett frivilligt uppdrag, 
som man sedan kan koppla ihop 
med något annat ämne i skolan.

“Det var min idé tillsammans med 
en polis att börja en blogg, där man 
kan skriva hur en vardag på Ros kan 
se ut”, berättar Emma Nolin. Från 
början arbetade Emma med bloggen 
själv, men hon insåg snart att hon 
skulle behöva hjälp. Då skickades 
en förfrågan ut till andra elever om 
man ville vara en del av bloggen.

När eleverna i Rosersberg 
samarbetar med polisen får de oftast 
föreställa att vara fotbollshuliganer 
som demonstrerar mot andra 
fotbollslags supportrar. Detta 
hjälper poliserna som behöver öva 
taktik och olika sätt att handskas 
med personer. De har även 
lektioner med räddningstjänsten då 
de får jobba med grundläggande 
övningar kopplade till, till exempel 
trafikolyckor. Det händer att de får 
vara med i riktiga övningar, men det 

är vanligare att de får kolla på när 
andra från räddningstjänsten övar.

“Jag kommer ihåg hur jag låg i 
vattnet en snöig dag, det var den 
6 November. Min dräkt började 
läcka. Det finns både nackdelar och 
fördelar” skrattar Emma Nolin.

Ung uniform 78  har cirka 20 läsare 
varje dag. I bloggen kommer man 
inte bara skriva om skolan utan 
de kommer även att skriva om 
grundläggande militär utbildning, 
GMU. Man tänker lyfta fram hur 
man tränar inför GMU och vilka 
jobb som finns utanför, eftersom 
många som går ROS är intresserade 
av att gå vidare till den utbildningen.

“ROS har varit som mitt andra hem, 
man syns alltid, alla lärare känner 
eleverna och eleverna känner alla 
lärare” säger Emma. ROS är en 
skola med många driftiga elever.  
Programmet rekommenderas för 
alla personer som gillar att vara 
med andra människor och om man 
vill utvecklas som person. Det 
rekommenderas även till de som 
gillar att träna.

Adelyna  Karabet & Elionor Jutgård

Hållbara Restauranger är ett sam-
verkansprojekt som startade 2013 
med målet att påverka restaurang-
branschen så att (r)eko och hållbart 
blir hygienfaktorer både vad gäller 
utbud och arbetsmetoder. I fokus 
ligger fem områden: Mat, Miljö 
& Klimat, Reko, Kommunikation, 
Ekonomi. Det hela, naturligtvis, 
med gästen i centrum. Att äta på 
restaurang ska vara en trevlig 
upplevelse! 

Medverkande aktörer i denna fas 
av projektet är Arlandagymnasiets 
restaurangskola, Diskteknik, HÖRS 
– Högskolerestauranger, KRAV, 
Lantmännen Cerealia, Löfbergs, 
Mässrestauranger, Saltå Kvarn, 
Zócalo och U&We. Ingen av de 
deltagande restaurangerna kan kalla 
sig hållbara i ordets verkliga 
mening. I stället ska medverkan 
i projektet ses som uttryck för en 
vilja, en strävan och process som 
ständigt pågår.
“På Arlandagymnasiet har vi förstås 
eleven i fokus. Vi utbildar ju 

Ung Uniform 

Restaurangskolan 
tänker hållbart

Foto: Emma Nolin

15 april åkte 5 elever från 
gymnasiesärskolan till Sågbäcks-
gymnasiet i Huddinge och deltog 
i en matlagningstävling. 

Jag besöker dem två veckor innan 
tävlingen och de tränar för fullt på 
rätterna de ska laga på tävlingen. 

Det ligger en spänning i luften.
Henrik Hagerbo och Helen 
Westblom Jonsson, lärare för 
restaurangeleverna, berättar att det 
i tävlingen bland annat ingår 
matlagning, bakning och servering. 

Text och bild: Malin Listén  

GYS deltar i matlagningstävling

morgondagens restaurangperson-
al!”, berättar Marianne Henriksson, 
kocklärare på Restaurangskolan. 
Elever och lärare har satt igång att 
ta fram Hyllans råvarubok, starkt 
influerade av projektets inspiratör 
Paul Svensson som har en råvaru-
bibel, på nyligen Gulddrakeprisade 
restaurangen, på Fotografiska.

Pär Engberg
Emma Nolin
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Vad får ni göra på restaurang- 
och livsmedelsprogrammet?
Vi får laga mat, servera, baka medan 
vi på samma gång blandar det med 
alla de teoretiska ämnena. 

Hur arbetar ni  inom programmet? 
Eftersom vi arbetar mycket i köket 
så är det mycket fysiskt arbete till 
skillnad från andra program. Men 
som sagt har vi även de teoretiska 
ämnena samtidigt. 

Vad kan man bli efter studenten 
genom programmet?
Man kan få jobb som kock, konditor, 
servitris/servitör, köksbiträde, 
frukostvärdinna, men även till 
exempel diskare. Det finns mycket, 
man kan bli lite allt möjligt inom 
restaurang och livsmedel. 

Vad är det mest eftertraktade 
jobbet efter att man har gått 
restaurang- och livsmedel?
De flesta som går programmet 
satsar på att bli till exempel kockar 
eller köksbiträde. Jag själv vill bli 
konditor.

Trivs du inom programmet?
Det kanske inte är rätt program för 
just mig. Jag vill bli konditor, men 
känner inte att det är så mycket som 
fokuserar på det yrket. Det är inte 
lika mycket bageri som jag skulle 
föredra, utan det är mer matlagning. 
Annars är det ett bra program med 
väldigt bra stämning!

Therese Wennersten

Vård och omsorg - linjen för den som 
vill mer än bara sitta i skolbänken

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Intervju med Esmeralda Cortes

Reportage. Det finns inget som 
säger att din framtid är bestämd. 
Faktum är att det finns miljoner 
olika vägar dit och det är du själv 
som väljer vilken du vill ta. Att 
välja en yrkeslinje är absolut inte 
en återvändsgränd. Att läsa på ett 
av yrkesprogrammen kan göra dig 
förberedd för både arbetslivet och 
att studera vidare och det kan vara 
en fördel. Melissa Kasumovic i 
VO12 är en av skolans elever som 
valt att gå just den vägen.
 
Utbildad för arbete men redo för 
högskolan
Melissa har läst på skolans vård- 
och omsorgsprogram sen hösten 
2012 och tar nu studenten den 5 
juni 2015. Valet av linje var inte 
självklart och det lades ner en hel 

del tänkande men sen togs beslutet. 
Motiveringen till hennes val var 
att hon inte skulle stå arbetslös 
efter studenten och samtidigt ha 
möjlighet till att plugga vidare för 
att bli något mer. Som 15-åring 
är det svårt att veta vad man vill 
med sitt liv och mycket kan hända 
under gymnasietiden. För trots att 
hon valde vård och omsorg kan 
hon bli näst intill vad som helst 
genom att läsa kurser som ger 
högskolebehörighet. 

Vården kommer alltid att behöva 
personal
Det är söndag den 22 mars när 
jag traskar hem till Melissa för 
att intervjua henne för det här 
reportaget. Klockan börjar närma 
sig sex på kvällen och än är det ljust 

ute. Det är mulet och blåsigt, möter 
inte många alls trots att jag går en 
bra bit. Jag ser inte ens några fåglar 
och än mindre hör jag dem. Jag 
byter ut ljudet av pendeltåg och bilar 
till min lista på Spotify. Väl hemma 
hos Melissa slår jag in portkoden 
och åker upp till hennes våning. Jag 
ringer på och hon öppnar “heeeeej 
giiirl” möts jag av, precis lika glad 
som alltid. Hon sätter sig genast i 
soffan som står i vardagsrummet. 
Leker med mobilen och lägger 
sedan ifrån sig den. Vi sitter där en 
stund och pratar. Vi gör i ordning 
popcorn och pratar en stund till 
innan vi sätter igång. När jag frågar 
henne varför hon valde vård och 
omsorg så tänker hon en stund 
andas sedan djupt och svarar
–  Jag var osäker på vad jag ville 

bli så jag valde att söka in till ett 
yrkesprogram för att garanterat få 
ett jobb efter gymnasiet ifall att jag 
skulle välja att inte plugga vidare. 
Då blev det vård och omsorg för jag 
vet att vården alltid kommer behöva 
personal.

“Det praktiska arbetet är det 
roligaste”

Hon tittar nästan lite nyfiket runt i 
lägenheten trots att hon ser den da-
gligen. Det luktar smör i hela var-
dagsrummet och köket tack vare 
popcornen, vi ser på varandra och 
skrattar. Sådär hysteriskt som bara 
bästa vänner kan. Hon säger att det 
som är roligaste med linjen är helt 
klart det praktiska arbetet, att få an-
vända ens kunskaper istället för att 
bara läsa om det. 
–  Passar man inte för att jobba 
inom vård och omsorg så kommer 
linjen inte att vara till ens intresse, 
och fortsätter, Men för någon som 
älskar att jobba med att ta hand om 
människor är det praktiska arbetet 
perfekt. Man får definitivt en riktig 
upplevelse av vad vård är. 

När vi är färdiga reser vi på oss för 
att fixa lite mat, båda är vi hungriga. 
Resten av kvällen spenderar vi till 
att prata och umgås. Strax innan nio 
kommer hennes familj hem. Jag blir 
kvar en stund för att sedan röra mig 
hem igen. När vi säger hej då tänker 
jag på vilket bra val Melissa gjort 
och blir nästan, men bara nästan, 
lite avundsjuk. 

Julia Johansson

Foto: Helen Westblom Jonsson

Foto: Shewit Hailemichael

Pablo och Esmeralda 
gör marsipankycklingar
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Klockan är 08.00 och våren 
tycks inte ha nått sporthallen 
i Steningehöjden denna tidiga 
tisdagsmorgon. Inne i hallen 
jobbar tre gymnaster flitigt upp 
värmen inför morgonens träning. 
En av dessa gymnaster är Gustav 
Wåhlmark.

Gustav är född 1 maj 1998 (16 år) 
och går första året på Arlandagym-
nasiet. Han läser ekonomi med 
idrottsinriktningen gymnastik. Fyra 
dagar i veckan är han i hallen och 
tränar upp sig för att kunna tävla i 
USM.

Hur länge har du haft ett intresse 
för gymnastik?
- Jag började på truppgymnastik för 
tre år sen och anledningen var väl att 
jag ville lära mig svåra volter. När 
jag var yngre hoppade jag mycket 
studsmatta och jag ville alltså ut-
vecklas. Just nu tränar jag i SMGK 
(Sigtuna Märsta Gymnastikklubb) 
på fritiden, mitt intresse för gym-
nastik har växt väldigt mycket.

Jag slår mig ner på en kil i en hall 
som är full av trampoliner, 
mattor, trampetter, hoppbord och 
annat. Gustav tränar i dag på volter 
och hoppteknik på trampolinen och 
hans tränare Ken Welch ger bra 
feedback och konstruktiv kritik. Då 
och då svänger han förbi mig för att 
svara på några frågor.
 

Vad tycker du om skolans satsn-
ing på gymnastik? Är inriktnin-
gen bra?
- Inriktningen är riktigt bra och 
satsningen detsamma. Hallen är rätt 
ny och mycket bättre jämfört med 
Ekillaskolans idrottshall där jag 
tidigare har tränat. Vår ledare, Ken 
Welch, kommer ju från SMGK och 
är en väldigt omtyckt och utbildad 
ledare. Det känns väldigt skönt att 
ha honom som hjälp på mornarna.

Går det bra att kombinera skolar-
betet med sporten? Skulle du 

påstå att det är extra krävande 
jämfört med andra program på 
skolan?
- Det är skönt att ha idrottsinrikt-
ning eftersom jag blir taggad varje 
morgon jag har träning. Att komma 
igång med något man tycker om att 
göra på morgonen gör dagen helt 
enkelt bättre. Dock är onsdagarna 
långa eftersom vi har träningslära.

Vi avbryter frågestunden för att fota 
lite. Jag får då se volter som dubbel 
pik, en och en halv skruv, salto och 
en hel del teknikövningar. Det krävs 
extremt mycket kroppskontroll och 
rumsuppfattning för att inte flyga 
iväg åt fel håll.

Hur fick du reda på att Arlanda-
gymnasiet har gymnastik som 
idrottsinriktning?
- Via SMGK och andra gymnaster 
i föreningen. SMGK samarbetar ju 
med Arlandagymnasiet och vi kan 
därför använda hallen och hjälp från 
Ken. Det var som sagt också andra 
gymnaster som också skulle börja 
på Arlandagymnasiet med denna 
inriktning.

Vilka fördelar ser du i att gå ett 
program med sportinriktning?
- Jag får lära mig mer om skaderisk 
och hälsa på träningsläran vilket är 
bra att kunna när man tränar 
mycket. Jag får dessutom träna en 
hel del och hålla igång vilket jag 
verkligen tycker om. Man får en bra 
start på dagen efter att ha tränat!
 

Kommer du försöka satsa på 
gymnastik efter studenten?
- Som det ser ut just nu kommer jag 
att stanna på gymnastiken efter 
studenten. Att kunna leva på 
gymnastiken vore väldigt kul men 
det är det inte många som gör. Jag 
är nu ledare i en RM trupp, så att 
utbilda sig ännu mer och bli tränare 
för mer avancerade trupper är ett 
annat mål.

Maja Welander

En skruvad inriktning

Matilda Jusslin går sista året på 
Arlandagymnasiet i Märsta. Hon 
har sedan 2012 läst natur med 
idrottsprofil.  “Det är en jättebra 
möjlighet att satsa på hästarna och 
utveckla sin ridning samtidigt som 
man får en högskoleförberedande 
utbildning”.

Vårsolens varma strålar värmer upp 
stallbacken och ute i hagarna hörs 
svaga gnäggningar i kör. Atmosfären 
i stallet är glad och fridfull, och 
man möts av glädjefyllda och 
välkomnande leenden. Hästarna 
ryktas och förbereds för en tur i 
skogen.

Matilda är en glad tjej med 
många bollar i luften. Hon är 
inne på sitt sista gymnasieår, med 
idrottsprofil/ridsport som tillval, på 
Arlandagymnasiet i Märsta
– Eftersom jag är en tjej som 
gillar att vara i farten och hinna 
med mycket passar den här linjen 
mig utmärkt. Jag hinner både med 
skolan och hästarna.

Idrottsprofilen ger eleverna 
möjlighet till självständig träning 
varje dag. Skolan börjar klockan 10 
varje dag för att man ska hinna träna 
innan. Alla har inte möjlighet att 
transportera sina hästar till samma 
ställe samtidigt. Att börja klockan 
10 varje dag minskar stressen och 
man kan lättare strukturera upp sin 
tid, så man hinner med skolan och 
hästen.
– Det är jättebra att kunna träna 
innan skolan. Jag kommer upp i 
tid och kan starta morgonen på ett 
bra sätt, samtidigt som jag har extra 
fritid efter skolan till jobb, vänner 
och läxor.

I ridsportinriktningen har man 
även teori och kan delta i kamper, 
som brukar äga rum i snitt en gång 
i månaden. Kamperna håller på i 
två dagar, oftast på onsdagar och 

torsdagar. Då sover man över, rider 
ca 1-2 pass om dagen för tränare. 
Man har också fysträning, styrka för 
ryttare och studiebesök.
– Profilen har gett oss möjlighet 
till att göra studiebesök på olika 
veterinärkliniker, gå på olika 
clinics, åka till travstall, gå på 
Stockholm horseshow, få hjälp 
att ta hästskötarexamen, ta 
tappskokompetens, hjärt- och 
lungräddning, träna för olika 
tränare, ha teori och foderlära. 
Vi har också möjlighet till att ta 
ledighet från skolan för att utöva 
idrott, under förutsättning att man 
inte har f i något ämne, om vi ska 
på nån tävling eller träning. Detta 
tycker jag är superbra!

Eleverna får även träningslära 
vilket leder till förbättrad prestation 
och resultat. Man lär sig om 
mental träning, idrottsnutrition, 
idrottspsykologi, kostlära och 
fysiologi.
– Man behöver inte ha egen häst 
för att delta. Man har möjlighet att 
låna en häst från ridskolan. Profilen 
är anpassad för alla och man får 
en härlig gemenskap med andra 
deltagare.

Hästarna kommer tillbaka efter 
ridturen och det är dags för alla 
deltagare att sadla av hästarna 
och fixa det sista. Klockan börjar 
närma sig 10.00 och det är dags 
att återgå till normalt skolarbete. 
Matilda har valt ett program som 
passar hennes livsstil och ger henne 
flera valmöjligheter till arbete 
efter utbildningen. Om man går 
utbildning med inriktningen handel, 
ekonomi, samhälle, estet eller natur 
kan man ha idrottsprofilen som extra 
val. Det här är en bra möjlighet om 
man vill satsa på hästar och utveckla 
ridning samtidigt som man får en 
högskoleförberedande utbildning.                  

            Johanna Lung

HÄSTAR PÅ SKOLTID

Foto: Maja Welander

Foto: Johanna Lung
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EKONOMI

De som går första året på handels-
programmet har möjlighet att 
vara med och ansvara för handels-
butiken på Arlandagymnasiet. 
Tanken är att eleverna ska lära sig 
sambandet mellan teorin de lärt 
sig på lektionerna och praktiken 
som de får av att få hålla i en egen 
butik. 

Handelsbutiken är till för att ge 
elever en inblick och erfarenhet 
i hur det är att arbeta i en butik. 
Det innebär hela processen från 
planering och marknadsföring till 
att beställa varor och att ansvara 
för kassan. Något som de jobbar 
mycket med är att koppla kurserna 
de läser till den praktik de får ut 
av att ansvara för en egen butik på 
skoltid. Detta blir ett projekt för 
hela klassen där alla deltar. Klassen 

delas därför in i olika grupper och de 
olika grupperna ansvarar för olika 
delar i processen. En av grupperna 
får ansvaret för att köpa in kläder 
och accessoarer. Det finns inte bara 
kläder utan också andra grupper 
som ansvarar för t.ex. skolmaterial, 
ätbart och lite av varje. Vinsten som 
butiken får in går till klasskassan 
som klassen kan välja att lägga på en 
klassresa eller spara till studenten. 
Trots att eleverna får göra mycket 
själva i butiken finns det alltid en 
lärare som handleder och sköter 
bokföring. Målet är att eleverna ska 
få den kunskap de behöver för att 
senare i livet äga en egen butik. 

Rebecca Barkman & 
Alexandra Carlsson

Handelselever driver egen butik

“Fighters UF” är ett av alla de 
ungdomsföretag som går att 
hitta på Arlandagymnasiet. 
Detta företag, startat av några 
av skolans ekonomielever, går 
ut på att sälja egentillverkade 
armband där vinsten går till 
Barncancerfonden. 

Matilda Ingebretsen, Emma 
Fernis och Lina Wessberg är alla 
sistaårselever på Arlandagymnasiets 
ekonomiprogram och är grundarna 
till företaget “Fighters UF”. 
Tjejerna berättar att de med hjälp av 
hembeställda material tillverkar de 
armband som de ,via sin Facebook-
sida, sedan säljer. “Det kändes 
onödigt att vinsten skulle gå till oss, 
så därför bestämde vi oss för att 
skänka 60 procent av intäkterna till 
Barncancerfonden istället!” säger 
Emma. “Ja, precis”, fyller Matilda 
i, “och de resterande 40 procent  
går till betalningen av materialet”. 
Försäljningen av armbanden rullar 
på som planerat och i intervjun 
nämner de att det är anhöriga och 
folk på skolan som har köpt de 

sålda armbanden. ”För de som vill 
köpa ett armband kan man göra sin 
beställning på vår sida på Facebook“ 
tilllägger Matilda med ett leende.  

Men trots efterfrågan, som uppstod 
av armbanden, har företaget tid 
kvar innan det måste ha nått dess 
slutliga mål. “Målsumman vi 
satte för företaget att skänka till 
Barncancerfonden är 6000 kr, så vi 
har en bit kvar” berättar Lina. Men 
tjejerna verkar beslutsamma om att 
detta är ett mål som de definitivt 
kommer att lyckas med. När vi sedan 
gör oss redo för att avsluta intervjun 
noterar jag en skymt av ett armband 
som kikar fram under Linas ena 
ärm. Jag vågar mig på att påpeka 
detta och frågar om det möjligtvis 
kunde vara en av de armband som 
företaget säljer? “Jajamen!” svarar 
Matilda och alla tre tjejer drar upp 
sina tröjärmar och visar upp varsitt 
armband med ordet “FIGHTER” 
ingraverat. Vi avslutar intervjun och 
jag tänker tanken att “det där är ett 
armband värt att köpa!”. 

Frida Jeppsson

På Arlandagymnasiet arbetar 
vissa elever med något som 
kallas UF- företag, och UF står 
för Ung Företagsamhet. Det 
innebär att eleverna skapar och 
driver ett eget företag. Det gör 
eleverna under ett läsår som 
en del av sina gymnasiestudier. 
På Arlandagymnasiet drivs ett 
företag som heter Kalasfixarna 
UF av ett gäng tjejer.

För att starta ett UF-företag måste 
man gå in och registrera sig på Ung 
Företagsamhets hemsida i början av 
läsåret. Sedan är det bara för 
eleverna att sätta igång och börja 
med en produktion, tjänsteutveck-
ling, marknadsföring, försäljning 
samt ekonomisk redovisning. I 
slutet av läsåret ska eleverna sedan 
redovisa sitt företag.

Det är tre tjejer som driver Kalas-
fixarna. Cornelia Stapelfeldt är VD, 
Franchesca Parra, inköpsansvarig 

och Caroline Larsson är ekonomi-
ansvarig. Deras företag går ut på att 
anordna barnkalas och låta barnen 
stå i fokus och ge dem en sådan bra 
service som möjligt. Deras mål är 
att uppfylla kundens önskemål och 
ge barnen världens bästa barnkalas. 
Antingen bokar man en lokal eller 
så har man barnkalaset hemma hos 
kunden. De befinner sig i Sigtuna 
kommun och Väsby kommun.  

Nu efter påsk ska tjejerna även 
anordna ett disco för lågstadieelever.  
Men att driva ett eget företag är inte 
alltid en dans på rosor. En svårighet 
som tjejerna har stött på är att hitta 
kunder.  Som lösning på problemet 
anordnar de istället ett disco för att 
få in inkomst och för att synas mer.

Att driva ett UF-företag går igenom 
åtta olika steg som eleverna ska 
göra varav tre moment bestäms av 
läraren utifrån vad han/hon tycker 
passar eleverna. De fem andra är 

Kalasfixarna sätter barnen främst

Ett armband värt att köpa

obligatoriska utifrån krav från Ung 
Företagsamhet. Läraren måste sedan 
bocka av att dessa olika moment har 
genomförts och registrerar sedan det 

på Ung Företagsamhets hemsida, 
utifrån deras system.

Felicia Jonsson

Foto: Alexandra Carlsson

Foto: Emma Fernis
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INTERNATIONELLT

Det började redan i mars 2014 
då planen var att Maja och Robin 
med andra elever samt en lärare 
skulle åka till Tanzania och hjälpa 
till på en skola där. På grund av 
olika omständigheter ändrades 
planerna och målet blev en skola i 
Thailand där Robin kände ett par 
som hade en skola. Undervisning 
i musik var det som de ägnade sig 
åt samt en ständig dokumentation 
av resan. Slutprodukten ska bli 
en dokumentärfilm över deras 
volontärarbete på Kittikhun School 
och ett framträdande som de 
skapade tillsammans med eleverna.

Den 28:e oktober åkte Maja och 
Robin till Arlanda terminal 5 för 
att starta deras äventyr. Flygresan 
tog 11 timmar och tog dem direkt 
från Stockholm till Bangkok. Väl 
framme möttes de upp av en taxi 
som skulle köra dem i fyra timmar, 
hela vägen till Kittikhun School i 
Prachuap. Av skolan fick de boende 
och delade rum med några av de 

volontärerna som befann sig på 
skolan och arbetade med barnen.                
Deras dagar såg för mesta del ut 
som så att…
-    De gick upp vid 8-tiden för att 
se morgonrutinen alla på skolan 
har. Elever och lärare ställde upp 
sig, lyssnade på morgonbönen och 
sjöng sedan Thailands nationalsång.
-   Sedan intervjuade de dem som 
jobbade eller gick på skolan. 
Rektorn, kvinnan som hade jobbat i 
kiosken i många år och vissa elever. 
Om de inte intervjuade någon 
filmade de omgivningarna eller 
planerade dagens musiklektion.
-   Vid lunch begav de sig nästan 
alltid till ett gatukök som låg precis 
utanför skolans område. Det fanns 
en kvinna där som lagade en helt 
fantastisk pad thai för bara 30baht.
-  På eftermiddagarna var det 
musiklektionerna som gällde. 
Barn från olika klasser samlades i 
musiksalen och tillsammans övade 
de på låten Let it go från filmen 
Frozen.

-  Skolan slutade 16.00 och då 
åkte Maja och Robin tillsammans 
med de andra volontärerna för 
att utforska de restauranger som 
Prachuap hade att bjuda på. Det 
bjöds på allt möjligt från italienskt 
och thailändskt till europeiskt.
-   Kvällarna spenderades oftast i 
den lägenheten som Maja bodde i 
tillsammans med en rumskompis då 
den var på skolans område och mest 
rymlig.

Skolan använder sig av EIC (English 
Intensive Class) där huvudsyftet 
är att utbilda barnen i engelska. 
Tack vare detta kunde de elever 
som Maja och Robin undervisade 
i musik en liten del engelska. Efter 
mycket repetition satt låten och 
de lärde sig en tillhörande dans. 
Det märktes på deras entusiasm 
att de verkligen uppskattade den 
här sortens undervisning, de gav 
verkligen allt.
  Torsdag den 6:e november var 
det invigning av en ny EIC lokal 

på skolan. Det var den här dagen 
som de hade tränat på sången och 
dansen för, barnen skulle visa upp 
för familjer och vänner vad de hade 
lärt sig. I Thailand slår man på stort 
när det gäller att visa upp sig och 
eleverna var riktigt fina i matchade 
klänningar och kostymer. Alla var 
imponerade av framträdandet och 
Maja och Robin kunde inte varit 
stoltare över barnen.
   Efter invigningen av lokalen åkte 
Maja och Robin med deras kontakt-
personer, David och Miriam, till 
Bangkok för kvällsshopping och 
middag innan det var dags för dem 
att åka hem dagen efter.
   Maja och Robin har Arlanda
gymnasiet att tacka för allt stöd som 
de fick i form av filmutrustning, 
ekonomiskt stöd och hjälp av 
lärarna som gjorde den här resan 
möjlig. De vill också tacka deras 
sponsorer Malin Drevstam, 
Relationell KBT och Hellstone 
Music.

Maja Welander

Gymnasiearbete i Thailand
Foto: Maja Welander
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“Att åka på studieresa är bland 
de bästa sätten att lära sig ett 
språk på. Att åka till Spanien var 
en väldigt lärorik upplevelse som 
jag alltid kommer att minnas” 
berättar Melanie Reis som studerar 
andra året på samhällsvetenskapliga 
programmet på Arlandagymnasiet. 
Melanie var en av femton elever från 
skolan som deltog på studieresan 
till Málaga mellan 16 till 20 mars 
2015.

Eleverna från Arlandagymnasiet 
hade fått i uppdrag att redovisa på 
spanska och svenska om speciella 

områden/platser i Málaga som hela 
gruppen sedan besökte. En grupp av 
elever valde att göra en presentation 
om dansen flamenco och ett 
museum som handlar om ämnet, 
medan en annan redovisade om 
den spanska matkulturen. På detta 
vis fick eleverna gott om kunskap 
om de olika platserna i staden 
samt Spaniens kultur. Eleverna 
hade även i uppgift att på spanska, 
dokumentera vad som hände varje 
dag, vilket de sedan kommer att få 
berätta för andra elever som vill åka 
med på nästa resa.

Kajsa Buckard

Studieresa till Spanien

INTERNATIONELLT

Den 28 januari 2015 samlades 
omkring 100 elever från 
nationerna Tyskland, Polen, 
Holland, Spanien och Sverige i 
Dortmunds rådhus, för att delta 
i det årliga internationella FN-
rollspelet MUNDO. 

Bland dessa ungdomar närvarade 
sex elever från Arlandagymnasiet 
som skulle representera delegater 
från diktaturen Nordkorea samt även 
den centralafrikanska republiken 
Tchad. Avgångseleven från 
naturvetenskapliga programmet, 
Lee-Mei Con, var en av eleverna 
som närvarade i Tyskland. Hon 
representerade Jugoslavien i FN- 
rollspelets säkerhetsråd där tiden 

hade spolats tillbaka till 1950 för att 
diskutera lösningar till Koreakriget.
I det internationella FN-rollspelet i 
Tyskland debatterade eleverna samt 
försökte hitta lösningar på olika 
internationella problem, exempelvis 
hur FN skall kunna finansiera den 
globala uppvärmingen. 

FN-rollspel i allmänhet ger elever 
möjligheten att lära sig hur man 
arbetar i FN-nivå, vilket ger 
eleverna kunskap samt förståelse 
som de alltid kommer att ha 
nytta av. Rami Akkawi som går 
andra året på Arlandagymnasiets 
ekonomiprogram berättar att 
samtliga elever utvecklas som 
personer under FN-rollspelets dagar; 

man åker till ett ett främmande land, 
träffar nya människor, pratar endast 
engelska och skall hålla tal framför 
alla delegater.

Lee-Mei Con berättar att hon tycker 
att resan var väldigt lärorik och att 
det var något hon inte kunde missa 
innan studenten. I början trodde 
hon att rollspelet skulle vara väldigt 
utmanade, men när hon själv befann 
sig i debatten var det tvärtom, nivån 
var acceptabel och hon tycker att 
hon kunde delta aktivt i debatterna. 

Båda andraårseleverna Rosie 
Tannouri från samhällsvetenskaps-
programmet och Sara Hornö från 
ekonomi-programmet hoppas att 

de kommer att få möjligheten att 
delta i nästa års internationella FN-
rollspel. Upplevelsen är oförglömlig 
och om man får chansen att delta i 
rollspelet så rekommenderar båda 
tjejerna att göra det. 

Eleverna från Arlandagymnasiet 
hoppades på att få internationella 
kontakter inför framtiden vilket 
flera av dem lyckades bygga upp. 
Återträffar mellan elever från de 
olika nationerna har redan börjat 
planeras vilket som de svenska 
eleverna är väldigt exalterade inför. 
FN-rollspel skapar kontakter och 
vänskap som varar hela livet!

Kajsa Buckard

FN-rollspelet skapade livslång vänskap

Foto: Eleny Petersson
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De fyra elementen på Hyllan

GYMNASIEARBETE

Arlanda bilservice
Fordonsprogrammet har ett 
möte när jag kommer in i deras 
klassrum en tisdageftermiddag. 
Klassrummet ligger i anslutning till 
en stor bilverkstad där bilar står på 
rad i väntan på service. På mötet, som 
leds av eleverna själva, diskuteras 
hur eleverna ska gå vidare med sitt 
UF-företag. En viktig fråga som tas 
upp är vad vinsten från företaget 

ska användas till. De har drivit ett 
företag sen årskurs 2 som de döpt 
till Arlanda bilservice. Här kan 
privatpersoner få hjälp med service, 
t.ex. olje- och bromsbyte, allmän 
kontroll av bilen och däckbyten. 
De mest avancerade arbeten som 
görs är bland annat kamremsbyten 
och vattenpumpsbyten berättar 
Tigrian Zakikian som är en av 

eleverna på programmet. De har 
öppet måndagar, tisdagar och halva 
onsdagen. Det är alltid en lärare 
tillgänglig när eleverna arbetar och 
idag är det Sven-Olov Brodin som 
ger råd i verkstaden. 
   Tigrian  valde programmet för 
att det är praktiskt och tycker att 
det är ett bra program om man 
vill jobba med bilar. Han vill bli 
truckförare eller mekaniker när han 
har tagit studenten. Alla elever som 
läser på fordonsprogrammet får 

en truckförarutbildning. Morgan 
Eriksson trivs bra och säger att här 
har man “alla möjligheter att jobba 
som i en riktig verkstad.” Efter 
skolan tänker han göra lumpen och 
vill jobba som mekaniker.

Eleverna bestämmer att vinsten ska 
gå till flaket på studenten och en 
del direkt till dem själva - men allt 
kommer att läggas på studentsaker 
berättar de. 

Malin Listén

Foton: Aqsa Azam

Foton: Yvonne Forsman

Fyra kvällar i april har elever på 
RL,  restaurang- och livsmedels-
programmet, haft middagar 
för allmänheten på restaurang 
Hyllan. 

Det är utbildningens restaurang 
på Arlandagymnasiet och den 
har fullständiga rättigheter 
(på kvällstid). Det har varit ett 
gymnasiearbete där klass RL12 
utgått från de fyra elementen luft, 
eld, vatten och jord när de har 
komponerat sina menyer.

Daniel Sundström och Yvonne 
Forsman, lärare på programmet, har 
handlett klassen genom arbetet men 
vid själva middagstillfället är det 
eleverna själva som sköter alla delar 
alltifrån beställning, matlagning, 
servering och att ta betalt. De får 
vid detta tillfälle visa vad de lärt 
sig under sina tre år på skolan. 
Middagarna har varit mycket 
populära.

Malin Listén
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Henrik Schyffert gick på 
Arlandagymnasiet åren 1984 – 
1986 på humanistisk linje. Hans 
gymnasietid var olik andras och 
har hjälpt honom komma dit han 
är idag. Att gå från extrajobb på 
SR:s P3 till MTV i London är 
inte något som vem som helst får 
göra. Jag och Frida fick chansen 
att träffa Henrik och intervjua 
honom i hans hem.

Den 23 oktober möttes jag och 
Frida vid busshållplatsen bredvid 
Vasaparken. Klockan var strax efter 
13.30 och vi skulle hitta vår väg hem 
till Henrik Schyffert. Vinden blåste 
kallt och eftersom vi hade en del 
tid att döda innan det var dags för 
intervjun tog vi en liten promenad.
Lägenheten var stor med högt i 
tak och öppen planlösning. När vi 
kom in satt Henrik vid det runda 
köksbordet iklädd en flanellskjorta 
och raggsockor och slängde i sig 
en gulaschsoppa. Vi började plocka 
fram vår utrustning och efter en 
snabb översikt valde vi den svarta 
skinnsoffan nedanför tegelväggen 
för vår intervju. Medan Frida 
ställde in alla kamerainställningar 
småpratade vi lite om alla program 
och inriktningar på skolan.
  Intervjun började lite ostadigt 
med ett erkännande från Henriks 

sida. Han kom inte håg något alls 
av sin tid på Arlandagymnasiet. 
Henrik började med att berätta 
att han gick på det humanistiskt 
samhällsvetenskapliga programmet 
ett år, tog sedan ett år utomlands 
mellan första och andra ring och 
hoppade därefter av gymnasiet. 
Anledningen var MTV och ett jobb 
som hade erbjudits till honom i 
London. På grund av detta missade 
Henrik hela studentupplevelsen 
men fick istället röka gräs med Bon 
Jovi. Något som han har tagit med 
sig i sin karriär från gymnasiet är 
vikten av att avsluta saker. När man 
väl har påbörjat ett projekt så är det 
nödvändigt att avsluta det innan 
man börjat på något nytt.
  Henrik och Johan Rheborg har 
just avslutat den senaste säsongen 
av Alla är fotografer som ska 
visas i vår på SVT. För tillfället 
arbetar han med showen Ägd - Vad 
kostar ett rikare liv? som han har 
skapat tillsammans med Fredrik 
Lindström. Showen handlar om 
vår överdrivna konsumtion och 
moderna livsstil. Dessa två träffades 
genom ett busringningsprogram de 
gjorde tillsammans på radio som 
hette Hassan. Vi fortsatte på spåret 
media och jag frågade om hans tid 
i Parlamentet och vad han tyckte 
om det. När han berättade att de 

använder manus i programmet blev 
jag och Frida väldigt förvånade då 
vi var omedvetna om detta. Även 
fast de använder manus så är det 
fortfarande en tävling mellan de 
olika komikerna att vara snabbast 
med att komma ihåg sina skämt. 
Henrik berättade att det ibland var 
svårt att tävla med duktiga komiker 
så som Björn Gustafsson.
  Efter dessa lite mer seriösa 
frågorna ställde vi några så kallade 
snabba frågor. Katt eller hund, 
glass eller godis osv. Vi fick veta 
att det han tyckte bäst om med 
Arlandagymnasiet var arkitekturen, 
att det var krumbuktigt. Han 
jämförde arkitekturen med 
Hogwards fasader, att det gick 
upp och ner väldigt mycket. När 
intervjun började nå sitt slut ställde 
vi den sista frågan, skulle han 
föreslå Arlandagymnasiet till sina 
barn? Ja det skulle han, det är en bra 
skola. 

“Oseriösa” frågor: 
Var du klassens clown? 
– Jag var nog inte klassens clown 
men jag pratade jättemycket, jag 
kunde inte hålla käften. 

Hur ser en fredagskväll efter 
löning ut för dig? 
– Min favoritgrej är att först går 

jag och tränar, sen går jag ner på 
den där puben här nere runt hörnet 
och träffar två kompisar sen går 
jag hem och lagar mat till allihopa 
och sen sitter jag framför datorn 
och redigerar bilder och lyssnar på 
gammal punkrock jättehögt. Det är 
den perfekta fredagen. 

Hur ser din frukost ut? 
– Jag kan berätta om min frukost 
imorse, då hade jag glömt att köpa 
mjölk och flingor, ungarna var 
skitsura. Jag fick ta fram rostat bröd 
som jag hade i frysen och vi hade 
ingen brödrost så jag fick steka det 
i stekpannan. Och så hade jag inget 
riktigt smör så jag fick köra sån här 
margarin på det. Det var världens 
sämsta frukost. Och ingen mjölk 
och ingen juice så de fick dricka 
vatten till det. 

Maja Welander

STUDENT

Hemma hos Henrik Schyffert
Foto: Frida Jeppson

Sju snabba med Schyffert: 
Nikon eller Canon 
Johan Glans eller Björn Gustafsson
Parlamentet eller Alla är fotografer
Katt eller hund
Rött eller vitt
Analog eller digital
Komedi eller skräck 
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Sista året i skolan är en tid av 
planering, fester och firande som 
aldrig verkar få ett stopp. Redan 
i våras fanns det klasser som 
började planera inför studenten 
2015. Engagerade elever som inte 
vill något mer än att få springa 
ut genom skolans dörrar en sista 
gång. Festen som aldrig tar slut, 
som får nytt liv varje år.
 
Kalendern som efter varje dag visar 
ett mindre antal dagar kvar till 
den 5 juni 2015. Ett år som aldrig 
ska glömmas, som ska firas med 
pompa och ståt. Studentskivor, flak 
och champagnefrukostar som ska 
planeras och betalas långt innan 
våren ens är kommen. Funderingar 
över vem du är i klassen, kanske den 
mest begåvade eller ”selfiequeen”. 
Vem du än är så ska du få din titel.
 
Det hela är roligt, himla roligt. 
Planerandet och hur alla är i extas. 
Dagarna i skolan är räknade och 
känslorna är blandade. Du kan 
antingen längta ut härifrån som bara 
den eller så är det med blandade 
känslor som du ska få din examen.
 
Men hur går det till egentligen? Hur 
är det att vara med och planera sin 
student – inte bara ens egen utan 

flera personers student. För att ta 
reda på mer kontaktar jag Matilda 
Ingebretsen i EK12. En av dem 
som fixar med studenten för årets 
ekonomitreor.
 

Det är torsdag den 6 november, 
jag sitter i skolan och väntar på 
att Matilda ska bli klar. Jag får ett 
meddelande från henne om att hon 
inte kommer att hinna. Vi skulle 
ha träffats på hennes lunchrast, 
eftersom att hennes schema var 
fullpackat annars. Men tyvärr hann 
hon inte det, vi kom därför överens 
om att ta det över Facebook. Jag 
skickar mina frågor och väntar att 
få svar. Till slut efter lite väntan, 
kommer svaren på mina frågor.
 
Hur går det med er planering inför 
studenten?
–   Vi i vår klass startade förra året 
en studentgrupp. Där vi planerade 
vår studentskiva som kommer att 
ske den 21 maj. Idag gör vi inte 
så mycket när det handlar om 
studenten, utan att vi bara har börjat 
spåna hur vi kan tjäna in pengar till 
vår student.
 
Är det kul att få vara med och 
bestämma?
–  Jag som person är väldigt driven 

och gillar att ha kontroll när det 
händer saker. Det är givetvis väldigt 
kul men allt har sina nackdelar.
 
Vad har varit lättast?
–  Vad som har varit lättast? Det vet 
jag inte riktigt.
 
Vad har varit svårast?
–  Det svåraste har varit att få de 
övriga i klassen att svara och bli lite 
mer engagerade. Men det rullar på 
bra!
 
Jag tackar Matilda för den tiden 
hon tog för att ge mig ett svar. 
Skriver ihop mitt reportage. Det 
är precis som Matilda säger. Alla 
längtar fram till ”the big day” men 
det är långt ifrån alla som tar tag 
i det. Att göra just som i EK12, 
bilda en studentkommitté, är att 
rekommendera. I många fall är det 
en eller två elever som tar på sig 
hela ansvaret. Att vara den personen 
innebär att ge upp en stor del av sin 
fritid. Ännu värre är det att hamna 
efter och lämna gymnasiet med ett F 
för mycket. Året som student är ett 
år av glädje, men se till att glädjen 
blir delad av alla. 

Julia Johansson

Sista året som student

Naturprogrammet årskurs 3
– Elever har ett stort inflytande här 
på skolan. De har möjlighet till att 
aktivt arbeta med att göra skolan 
bättre.

Ekonomiprogrammet årskurs 1
– Det bästa är att skol-IF tar 
initiativ och skapar olika roliga 
evenemang. Vi har bland 
annat haft fotbollsturnering, 
volleybollturnering och liknande.

IT-Samhällsprogrammet årskurs 2
– Det är en relativt liten skola, så 
man känner de flesta. Det finns en 
gemenskap bland oss.

Vård- och omsorgsprogrammet 
årskurs 3
– Allt med skolan är bra. Jag tycker 
att det generellt sett är en bra skola.

Text & bild: Isabelle Olofsson

Vad är det bästa med 
Arlandagymnasiet?

Sleyman Moro 

Christoffer Palma 
Alegria

Linnea Gustafsson

Nicole Ofverström

Foto: Malin Listén


