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TRADITION  
OCH TRIVSEL
Det bästa med Tingvallagymnasiet är eleverna och 
de olika programmen som finns på skolan. Vi är 
den enda kommunala gymnasieskolan i Karlstad 
som har både studieförberedande och yrkesförbere
dande program vilket ger skolan en härlig karaktär. 
Olikheterna är en styrka eftersom alla behövs för 
att bygga ett fungerade samhälle.

T ingvallagymnasiet har en tradition av kunskap 
och lärande i centrum, men det är också viktigt 
för oss att du trivs. Därför är vi alla tillsammans 
med och skapar en skolmiljö där du ska känna 

dig trygg och respekterad för den du är. 

På skolan finns ett studiecenter där du och dina kamrater 
kan sitta och plugga tillsammans i en trevlig miljö. Vårt 
studiecenter är en mix av tradition och kultur samtidigt 
som du har tillgång till modern teknik. 

Under din utbildning kommer du att utvecklas som 
människa oavsett om du går ett studieförberedande eller 
ett yrkesförberedande program. Du får nya vänner, nya 
kunskaper och nya erfarenheter.  

Det är lätt att vara stolt rektor på Tingvalla
gymnasiet. Vi har driftiga elever och fantastisk 
personal som är engagerade i både elevernas 
utveckling och utbildning. 

Mixen av program på Tingvallagymnasiet är unik – vi har 
utbildningar för dig som vill plugga vidare, men också 
för dig som vill direkt ut i arbetslivet efter gymnasiet.

Vi vill att du ska tycka att det är kul att vara i skolan 
och för att känna det är det viktigt vilka människor du 
omger dig med. På Tingvallagymnasiet finns en härlig 
mångfald av människor att umgås med. Under din 
gymnasietid kommer du att knyta viktiga kontakter dels 
socialt, men också genom nätverk som kommer ha stor 
betydelse för dig i ditt framtida yrkesliv. 

Andelen behöriga lärare på skolan är hög och våra 
utbildningar håller en kvalitet som vi är mycket stolta 
över. Framförallt har vi har alltid lärandet och eleverna i 
centrum.

Tingvalla är det naturliga valet om du vill utvecklas och 
växa som människa.

Per Svensson 
Rektor  
Hotell och turism,  
Restaurang och livsmedel, 
Vård och omsorg

UTVECKLAS OCH VÄX SOM MÄNNISKA  
PÅ TINGVALLAGYMNASIET

Annelie Oscarsson,  
Rektor 
Ekonomi- och  
handelsprogrammet 



DÄRFÖR ÄR  
TINGVALLAGYMNASIET BÄST!

Namn:

Nicole Sjöberg

Vilket program läser du?

Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi

Varför valde du ekonomi på Tingvalla?

Jag ville gå ett brett program som ger många möjlig
heter och jag var nyfiken på lite nya ämnen efter 
grundskolan. Därför var det jättebra att vi fick prova 
på både ekonomi och juridik redan i ettan, så det blev 
lättare att välja inriktning till årskurs 2.

Vad tror du kommer bli dina bästa minnen?

Alla pluggeftermiddagar och kvällar i studiecentret! Där 
har vi hängt efter skoltid och pluggat tillsammans i stället 
för att man ska behöva sitta ensam utan att kunna 
fråga någon. Det har varit en jättehjälp, men också gett 
en sådan gemenskap. Där har jag kunnat få hur mycket 
hjälp som helst och dessutom haft roligt under tiden. 

Någonting annat som du vill lyfta fram?

Ung företagsamhet förstås! Man lär sig verkligen massor 
om att driva företag och det är kul att få möjlighet att 
göra något praktiskt. Retoriken är också något jag 
kommer att minnas och ha nytta av i framtiden.

Vad kommer du att göra efter gymnasiet?

Gärna jobba ett år. Som diplomerad gymnasieekonom 
tror jag det är ganska lätt att få jobb inom exempelvis 
handeln. Sedan kommer jag nog att fortsätta läsa 
ekonomi. Det känns som många möjligheter står 
öppna, men jag vill nog bli civilekonom.

”... gett en  
sådan  

gemenskap”

Namn:

Amin Mohammadi

Vilket program går du? 

Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi

Vad är det bästa med Tingvallagymnasiet? 

Det är en speciell atmosfär här på skolan. Det känns 
som att vi är ett eget litet samhälle där alla strävar 
efter att vilja utvecklas. Relationerna mellan lärare 
och elever är bra, vilket gör att det känns som en 
trygg skola till 100%.  

Varför valde du utbildningen på Tingvallagymnasiet?

Jag tänkte först läsa ett annat program, men vid 
samtal med olika personer i min närhet fick jag tipset 
om att läsa på Tingvallagymnasiet. Jag har inte ångrat 
det beslutet en enda gång sedan dess.

Blev det som du hade tänkt dig?

Det blev ännu bättre, men det är viktigt att man har 
ett mål med det program man väljer. Du behöver vilja 
något och vara ambitiös i dina studier. Jag trodde till 
exempel aldrig att jag skulle kunna komma så långt 
med UF som jag g jort. Det ger mig en bra start i min 
kommande karriär och hela upplevelsen gav en kick! 

Något annat du vill lyfta fram om Tingvallagymnasiet? 

Går du på Tingvallagymnasiet får du bra hjälp med 
studierna. Du behöver inte vara orolig för att du inte 
ska klara dina kurser. Om man tar den hjälp som 
skolan erbjuder så kommer det att gå bra. 

”Det är en  
speciell atmosfär 

här på skolan.”



Namn:

Carolina Appel Bangshöj

Vilket program gick du?

Samhällsprogrammet med inriktning juridik  
(nuvarande Ekonomiprogrammets inriktning juridik)

Vad är ditt bästa minne av Tingvallagymnasiet?

Vi hade för det mesta väldigt roligt i vår klass samtidigt 
som det fanns plats för att lära och jobba för bra 
betyg. Allting har sin tid, men det är klart att när jag 
skulle ta examen och något varit så bra kändes det 
lite bitterljuvt. Jag minns Tingvalla med värme.  

På vilket sätt har utbildningen på Tingvalla-
gymnasiet påverkat dig och din karriär?

Inriktningen SamJuridik hjälpte mig skapa en uppfatt
ning om hur samhället hänger ihop och gav mig goda 
förutsättningar för mina fortsatta studier på jurist
programmet på universitetet. Juridiken och förhand
lingsteknik finns med som ett inslag av det jag i dag 
dedicerar min tid till.

Skulle du rekommendera Tingvallagymnasiets  
utbildning till någon som ska börja gymnasiet idag?

Jag har uppfattningen om att mycket har förändrats 
sedan jag tog examen, men jag har också uppfatt
ningen att Tingvalla fortsatt erbjuder sina elever 
de förutsättningar de behöver för att ha verktyg att 
utvecklas både i livet och professionellt. Det är inte 
helt enkelt att välja bana så tidigt i livet men Ting
valla erbjuder en bred ingångsport till vad man än 
väljer att göra i framtiden.

Något annat du vill lyfta fram om Tingvallagymnasiet? 

Jag minns lärare och annan personal som gjorde det 
lilla extra för att vi som elever skulle ha goda förut
sättningar och trivas. I slutänden är det människorna 
man omger sig med varje dag som spelar störst roll 
och Tingvalla hade många fantastiska människor.

”Tingvalla  
hade många 
fantastiska 
människor.”

Namn:

Malin Zakrisson

Vilket program läste du?

Ekonomiprogrammet, inriktning juridik 

Vad är ditt bästa minne av Tingvallagymnasiet?

Mitt bästa minne är sammanhållningen med klassen 
och lärarna! Vi som elever fick vara med och påverka 
och tycka – både om utbildningen och skolan generellt. 
Det är en stor öppenhet för elevers idéer och syn
punkter, allt för att de tre åren ska bli så bra som 
möjligt. Alla hjälptes åt om det behövdes oavsett om 
det gällde elev, lärare eller rektor.

På vilket sätt har utbildningen på Tingvalla-
gymnasiet påverkat dig och din karriär?

Utbildningen har påverkat mig jättemycket. Det är 
ämnen som jag tidigare inte berört eller vetat så 
mycket om. Även om jag inte jobbar med ekonomi 
eller juridik idag så är det kunskap jag använder 
mig av i princip varje dag. Utbildningen g jorde mig 
redo för vuxenlivet med allt svårt och nytt som det 
innebär. Jag kunde till exempel genomföra köpet av 
en lägenhet helt själv när jag var 20 år tack vare de 
juridiska och ekonomiska kunskaperna jag fått under 
utbildningen.

Skulle du rekommendera Tingvallagymnasiets  
utbildning till någon som ska börja gymnasiet idag?

Alla dagar i veckan, de tre bästa åren i mitt liv! 

Något annat du vill lyfta fram om Tingvallagymnasiet? 

Lärarna på Tingvallagymnasiet är de bästa jag haft 
genom hela min skolgång. Personer jag träffade 
under gymnasietiden är fortfarande några av mina 
närmaste vänner. Ett generellt medskick till alla som 
ska välja gymnasieprogram – välj det program som 
du vill gå, välj inte utifrån vad kompisarna väljer. Det 
kommer bli mycket roligare då!

”Fick vara med  
och påverka  
och tycka.”



Namn:

Elin Johansson

Vilket program gick du?

Handelsprogrammet

Vad är ditt bästa minne av Tingvallagymnasiet? 

Mycket var bra och jag är glad att jag valde skolan 
och utbildningen. Det som är mitt bästa minne av 
skolan är lärarna. Relationen med dem och deras 
engagemang både under studietiden, men även 
 kontakten vi har haft efter avslutad utbildning har 
varit betydelsefull för mig. 

På vilket sätt har utbildningen på Tingvalla-
gymnasiet påverkat dig och din karriär?

Jag arbetade extra redan under utbildningen vilket 
var bra för mig. Utbildningen och praktiken som ingår 
ledde till att jag fick jobb direkt efter skolan. Just nu 
är jag på väg att börja ett nytt jobb och det jobbet 
hade heller inte varit möjligt utan mina år på  
Tingvallagymnasiet.

Skulle du rekommendera Tingvallagymnasiets  
utbildning till någon som ska börja gymnasiet idag? 

Absolut, jag skulle rekommendera både skolan 
och programmet till alla som är intresserade av att 
arbeta inom service och handel.

Något annat du vill lyfta fram om Tingvallagymnasiet? 

Allt var bra! Redan i början av utbildningen fick vi 
vara ute i butiker och se hur det fungerade i verklig
heten. De studiebesök vi g jorde under utbildningen 
var värdefulla eftersom de förändrade synen på vilka 
krav som ställs i yrkeslivet.

”Jag fick jobb  
direkt efter  

skolan.”

Namn:

Albin Gällström

Vilket program gick du?

Vård och omsorgsprogrammet

Varför vård- och omsorgsprogrammet?

Först och främst för att jag ville jobba med 
människor, men sen så är det en stor variation på 
arbeten och lätt att få jobb. Mitt slutmål är att bli 
kurator och gärna inom skolvärlden.

Hur ser arbetsmarknadsläget ut?

Det är faktiskt oerhört lätt att få jobb på olika 
ställen. Sköter du dig så får du ett extrajobb redan   
i årskurs 2 och sedan sommarjobb efter det.

Vad är bäst med utbildningen?

Det finns en trygghet och en grund att stå på om 
man inte vill plugga vidare direkt, utan arbeta och 
ha möjligheten till studier senare. Jag tycker att 
upplägget med arbetsplatsförlagt lärande (APL) är 
mycket bra. Totalt är det 22 veckor där du får se hur 
det fungerar ute i verkligheten och svårighetsgraden 
trappas upp successivt.

”Det finns en  
trygghet och en 

grund att  
stå på.”



VÄX MED VÅR VISION
Tingvallagymnasiet – en plats att växa på 

Tingvallagymnasiets vision är att alla våra elever ska 
växa som individer under sina tre år på gymnasiet. 
Vi arbetar också för att våra elever ska ha goda förut
sättningar att vara delaktiga i och driva utvecklingen 
framåt i samhället. 

Genom att vi arbetar tillsammans mot våra gemen
samma mål får eleverna tillit till sin kompetens vilket 
gynnar dem både idag samt i deras framtid som 
anställda eller egenföretagare. 

Vår skola har en tradition av kunskap och vi vill för
medla vikten av att bevara en viss tradition för att 
skapa stabilitet, men även att tänka nytt genom att ha 
ett entreprenöriellt förhållningssätt i det medarbetare 
och eleverna gör. På det viset ser vi till att det finns 
goda möjligheter att växa för alla elever som vill det. 

TVåra värdeord: 

Tillsammans
Tillit
Tillväxt
Traditioner





VÅRA PROGRAM
Programmen på Tingvallagymnasiet är alla viktiga för ett fungerande samhälle. 

Vill du, tillsammans med oss, skapa ett tryggt samhälle i framtiden? Då är 

Tingvallagymnasiet det självklara valet. Skolan är ett levande exempel på att 

teori och praktik kan växa sida vid sida.

EKONOMIPROGRAMMET (EK)

Vill du starta eget företag? Vill du se hur pengar växer 
eller vill du kanske veta varför några blir kriminella?  
På ekonomiprogrammet får du under första året prova 
på kurser i både ekonomi och juridik för att sedan välja 
inriktning till år två.  

Ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program 
som varvas med praktiska inslag som Ung företagsamhet, 
besök på rättegångar och rättegångsspel. Efter tre år hos 
oss är du antagningsbar till vidare studier och anställnings
bar till yrkeslivet. 

På vår centralt belägna skola finns bra, engagerade lärare, 
ett välkomnande studiecenter och goda möjligheter till 
extra hjälp. 

Välkommen till ekonomiprogrammet på Tingvalla
gymnasiet.

HANDELSPROGRAMMET (HA)

Handelsprogrammet är ett yrkesförberedande program där 
du utbildar dig till att arbeta inom handel och administra
tion. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta inom ett 
antal yrken såsom till exempel butikssäljare, marknadsas
sistent och lagerarbetare, där försäljning och service är cen
tralt. Du bör tycka att det är roligt att träffa nya människor 
och gilla ett högt tempo.

I utbildningen ingår minst 15 veckors APL, arbetsplats
förlagt lärande, där du är ute och praktiserar på olika före
tag. Genom ett nära samarbete mellan skola och näringsliv, 
jobbar lärare och handledare för att din utbildning ska bli så 
bra som möjligt. Är du intresserad finns möjlighet att söka 
praktik utomlands.

Du läser även entreprenörskap och får planera, starta, driva 
och avveckla ett företag, inom ramen för Ung Företagsam
het. Ett flertal av våra elever har valt att bli egna företagare 
efter sina år på gymnasiet.

Önskar du behörighet för universitet och högskola hjälper 
vi dig att planera in detta i din utbildning. Vår studie och 
yrkesvägledare finns för att hjälpa dig göra rätt val. 



HOTEL- OCH TURISTPROGRAMMET (HT)

Gillar du att jobba med människor, ge god service, orga
nisera och planera olika aktiviteter? Vill du resa, infor
mera och träffa människor från olika kulturer? Då är det 
här något för dig! Här får du en bra grund för framtida 
jobb inom ett av världens största och bredaste arbets
områden – turismen. 

I skolan blandas teoretiska kunskaper med praktiska 
övningar. Arbetsformen är allt ifrån grupparbeten och 
mässor, till enskilda arbeten och studiebesök. Under 
studietiden är du garanterad minst 15 veckors arbets
platsförlagt lärande, APL.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET (VO)

Om du vill jobba med människor så öppnar vård och 
omsorgsprogrammet många dörrar. Efter utbildningen kan 
du arbeta inom hälso och sjukvård, psykiatri eller äldre 
och handikappomsorg. Du får lära dig hur vi människor 
fungerar och hur du tar hand om och hjälper människor i 
olika situationer. 

Utbildningen passar dig som gillar samarbete och vill ha ett 
socialt yrke. Du lär dig mycket om hur människan fung
erar och behovet av omvårdnad och omsorg. Du får även 
kunskap om hur kroppen är uppbyggd, vanliga sjukdomar 
och hur de kan botas eller förebyggas. Du ska kunna se 
vård tagarens hela livssituation och förstå hur det är att vara 
beroende av andra. Målet för all vård och omsorg är att 
hjälpa människor att på bästa sätt hjälpa sig själva.

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET (RL)

Kraven på restaurang och livsmedelsbranschen ökar. 
Förutom att de produkter som säljs ska smaka gott, så ska 
de vara nyttiga, se aptitliga ut och vara framställda i en 
hygienisk miljö. Dessutom vill kunderna ha bra service.

Hos oss får du lära dig allt ifrån hur du använder olika 
råvaror fram till färdiga maträtter, drycker och bakverk. 
Näringsinnehåll, personlig hygien, lagarbete och kund
bemötande. Första läsåret provar du på alla tre inrikt
ningarna. Därefter bestämmer du dig för vilken yrkes
inriktning du ska välja: bageri, kök eller servering. Minst 
15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd vid 
restauranger, bagerier och andra företag.



GYMNASIESÄRSKOLANS NATIONELLA PROGRAM  
– HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för dig 
som är intresserad av att arbeta med människor i olika 
åldrar och situationer.

GYMNASIESÄRSKOLANS NATIONELLA PROGRAM  
– ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING

Programmet för administration, handel och varuhantering 
är till för dig som är intresserad av att arbeta inom han
del, administration eller kommunikation.

Du kan också välja det här programmet om du vill 
arbeta på ett varulager. Programmet passar dig som 
tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet 
med olika människor.
 
GYMNASIESÄRSKOLEARBETE
I slutet av din utbildning ska du göra ett gymnasie
särskolearbete. Då får du visa att du klarar vanliga 
arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Du genomför 
gymnasiesärskolearbetet med hjälp av din handledare. 
Du planerar, genomför och utvärderar ett arbete på en 
arbetsplats eller på din skola. 
 
ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att du lär dig på 
en arbetsplats utanför skolan. Det arbetsplatsförlagda 
lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper samt 
en yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen 
på en arbetsplats.

GYMNASIESÄRSKOLANS NATIONELLA PROGRAM 
– HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI

Programmet för hotell, restaurang och bageri är till för 
dig som är intresserad av att arbeta med matlagning, 
bakning och livsmedelshantering. 

Du kan också välja det här programmet om du vill 
arbeta med att ta hand om gäster på hotell och res
taurang. Du ska tycka om att arbeta med service och 
trivas i mötet med olika människor.

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE
I slutet av din utbildning ska du göra ett gymnasie
särskolearbete. Då får du visa att du klarar vanliga 
arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Du genomför 
gymnasiesärskolearbetet med hjälp av din handledare. 
Du planerar, genomför och utvärderar ett arbete på en 
arbetsplats eller på din skola. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att du lär dig 
på en arbetsplats utanför skolan. Det arbetsplatsför
lagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunska
per samt en yrkesidentitet och blir en del av yrkes
gemenskapen på en arbetsplats.

 

Du kan välja det här programmet om du vill arbeta 
inom till exempel äldreomsorg, förskola eller fritids 
och friskvårdssektorn. Du ska tycka om att arbeta med 
människor och vilja arbeta på ett serviceinriktat sätt.
 
GYMNASIESÄRSKOLEARBETE
I slutet av din utbildning ska du göra ett gymnasie
särskolearbete. Då får du visa att du klarar vanliga 
arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. 

Du genomför gymnasiesärskolearbetet  med hjälp av din 
handledare. Du planerar, genomför och utvärderar ett 
arbete på en arbetsplats eller på din skola. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att du lär dig på 
en arbetsplats utanför skolan. Det arbetsplatsförlagda 
lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper samt 
en yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen 
på en arbetsplats.





VÄLLAGAD MAT VARJE DAG
På våra kommunala gymnasieskolor erbjuds det tre maträtter varje dag varav en är vegetarisk. Förutom 
tre maträtter finns en näringsrik salladsbuffé, mjukt och hårt bröd, ekologisk mjölk och vatten.

Självklart är 
skollunchen 

gratis för dig som 
gymnasieelev!

På menyn står både svensk husmanskost och mat som 
är populär just nu. Du kan också komponera din egen 
måltid med hjälp av de olika rätter som serveras och sal
ladsbuffén som bland annat innehåller bönor och pasta.

En matsedel med mycket ekologiskt  
och närproducerat
Vår matsedel är anpassad för att vara variationsrik,  
laddad med nya trender och du som elev har möjlighet 
att lämna önskemål i matrådet. Vi lagar nästan all mat 
från grunden och använder så mycket ekologiska pro
dukter som möjligt. Karlstads kommun är med i ett  
nätverkssamarbete som syftar till att samverka med 
odlare och mathantverkare i närområdet.

Matråd
Tillsammans med eleverna vill vi skapa den bästa skol
lunchen. Vid varje gymnasieskola finns därför ett matråd 
där eleverna får möjlighet att påverka och vara delaktiga 
i beslut som handlar om skollunchen.



HEJ! 
Elevkårsstyrelsen är de som har ansvaret för att 
allting inom elevkåren ska fungera. Det innebär att 
vi arbetar med väldigt många frågor. Förutom att 
sköta ekonomin anordnar vi foton för skolkatalogen, 
skriver avtal med studentmösseföretag, tillvaratar 
medlemmars åsikter, stöttar och har kontakt med 
media och politiker, samt informerar om allt kul 
som händer på skolan, fixar med sociala medier 
och evenemang och mycket mer! 

Det allra viktigaste i en elevkår är medlemmarna. 
Vi finns till för att göra din skolgång till en rolig och 
givande tid. Vi har som mål att anordna flera olika 
events och upptåg. Allt från Halloween till innebandy
cuper och vi är alltid öppna för tips och uppslag. 

Tveka inte att ta kontakt med oss, vi vill inget hellre 
än att hjälpa till!

Tingvallas elevkår

ELEVKÅREN — DIN MÖJLIGHET AT T 
PÅVERKA DINA TRE ÅR PÅ SKOLAN 
Här på Tingvallagymnasiet finns det en aktiv elevkår som för 
traditioner vidare och hittar på olika aktiviteter som gör var
dagen lite roligare. Elevkåren träffas regelbundet och har nära 
kontakt med skolledningen för att bolla och genomföra idéer.

ELEVHÄLSANS ARBETE PÅ  
TINGVALLAGYMNASIET

Att trivas och må bra är viktigt för att 
kunna lära och prestera så bra som 
möjligt. Elevhälsoteamet arbetar förebyg
gande och följer elevernas hälsa, lärande 
och utveckling. Rektorn leder och fördelar 
arbetet inom elevhälsoteamet. Elevhälso
teamet har inte ansvar för behandlande 
insatser som till exempel samtalsbe
handling eller medicinering. Däremot 
samverkar vi med andra verksamheter 
utifrån elevens och vårdnadshavares 
behov och önskemål. I elevhälsoteamet 
ingår rektor, skolsköterska, skolläkare, 
skolkurator, studie och yrkesvägledare 
samt specialpedagog. På Tingvalla
gymnasiet har vi även tillgång till stöd
verksamhet med speciallärare.

Alla som arbetar i elevhälsoteamet 
ska ha ett respektfullt bemötande och 
bidra till en miljö där alla känner sig 
välkomna och inkluderade. Det innebär 
inte att möta alla lika. Vår ambition är 
att bemöta alla utifrån var och ens förut
sättningar. Vi arbetar för allas lika värde. 
Arbetet utgår från skollagen och FN:s 
konvention om barnets rättigheter. 

Elevhälsan är en HBTQcertifierad verk
samhet vilket innebär att vi har goda 
kunskaper i HBTQfrågor.

ELEV-
HÄLSAN!

10 GODA VANOR FÖR DIN SKULL
Det är viktigt för oss att du som elev mår bra, och det är viktigt för oss att du  
förstår vad du behöver för att må bra. Därför fokuserar Karlstads kommunala  
gymnasieskolor på god hjärnhälsa i projektet 10 goda vanor.

10 goda vanor innebär att skolan hjälper dig att bli medveten om olika friskfaktorer 
i vardagen. Vi ser till att ge dig verktyg för att kunna göra positiva val, nå goda studie
resultat och få ökad möjlighet till inflytande över ditt eget liv. Ett hållbart lärande 
helt enkelt. När du mår bra så kommer du att kunna prestera och nå dina mål och 
vi finns med dig på hela din utvecklingsresa.K
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https://hjarnberikad.se/10-goda-vanor/


VISSTE DU DETTA?
Tingvallagymnasiet ligger mitt i centrala Karlstad och har funnits i över 
150 år. Det finns mycket kultur och tradition i våra lokaler på gott och 
ont men mest på gott. Förr i tiden kallades Tingvallagymnasiet för Det 
högre allmänna läroverket. Vårt läge gör att vi har nära till både trans
porter och till service av olika slag, men även till stadsnära natur som 
du kommer att kunna ta del av när du studerar på Tingvallagymnasiet.

DET LILLA EXTRA I UTBILDNINGARNA 
Tingvallagymnasiet samarbetar med ett certifieringsorgan bestående av 
representanter från universitet och näringsliv. Detta innebär att du som 
elev på ekonomiprogrammets ekonomiinriktning har möjlighet att cer
tifieras som “Diplomerad gymnasieekonom” genom verklighetsbaserat 
lärande. En fördel för dig när du ska söka jobb eftersom du kommer att 
ha ett fadderföretag som kan fungera som din referens. Syftet är att du 
ska bli anställningsbar, antagningsbar och entreprenöriell.

Vård och omsorgsprogrammet på Tingvalla ingår i Vård och omsorgs
college. Att vara en del av detta nätverk betyder att utbildningen är 
kvalitetssäkrad och för dig som elev är det en stor fördel. Om du läser någon av Tingvalla

gymnasiets utbildningar har du 
möjlighet att delta i något av våra 
internationella utbyten. Läser du 
dessutom en yrkesutbildning har du 
möjligheten att få göra någon av dina 
APLperioder utomlands 

Genom våra internationella utbyten 
får du erfarenheter som du tar med 
dig in i arbetslivet vilket ger dig ett 
försprång i konkurrensen med andra 
när du söker jobb. Utbytet ger dig 
även erfarenheter som får dig att 
växa som människa och utrymme att 
skapa nya kontakter.

PEDAGOGISK IDÉ
Som elev på Tingvallagymnasiet har du ett nära samarbete med lärarna i 
de olika kurserna. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att dina tre 
år på gymnasiet ska bli så bra som möjligt och att du ska kunna utvecklas 
och växa som människa.

Du kommer att arbeta både individuellt, i grupp och i ämnesövergripande 
projekt. Alla tre arbetssätt gör att du som individ får erfarenhet av att ta 
ansvar både enskilt och tillsammans med andra. 

Tanken är att du ska vara anställningsbar och/eller färdig för högre studier 
efter dina tre år på gymnasiet. Oavsett vad du väljer krävs det färdigheter 
som du får träna på och utveckla hos oss på Tingvallagymnasiet. 

Hej!

Tja!

ARBETA 
UTOMLANDS



Hur många poäng krävs för att komma in 

på de olika programmen?

Du hittar tidigare års poäng på  
www.gyansokan.se/jamforelsetal

Hur mycket får jag vara ute på praktik? 

Alla yrkesutbildningar har minst 15 veckors 
praktik. Om du vill veta exakt vad som gäller 
för ett program se programmets webbsida.

Finns det ett bibliotek på skolan? 

Ja, på biblioteket kan du låna läroböcker, skön
litteratur och tidskrifter. Här kan du även sitta 
och plugga eller bara ta det lugnt på rasterna. 
Biblioteket är öppet hela skoldagen.

Kan man fika på skolan? 

Vi har ett café i anslutning till vår restaurang
utbildning där en av inriktningarna är bageri.

Var har Tingvallagymnasiets elever  
sina idrottslektioner?

Vi har två idrottshallar, en på skolan och en 
på Herrhagen som kallas för Gjutaren. Vi har 
också goda möjligheter att ha idrott ute.

Hur gör jag om jag kommer efter i studierna? 

Varje onsdag eftermiddag har alla våra lärare 
på Tingvallagymnasiet handledning vilket 
innebär att du kan få hjälp av just din lärare i 
alla dina kurser. Du kan också få hjälp av våra 
speciallärare som har drop intider flera gånger 
varje vecka.

FAQ





HÄR FINNS VI!

Tingvallagymnasiet ligger precis vid Stora torget 
med nära avstånd till busstation och tågstation. 

Busstation: 800 m, 10 minuter promenad från Srora torget 

Tågstation: 600 m, 7 minuter promenad

STORA 
TORGET

TÅGSTATION

BUSSTATION

Postadress: Karlstads kommun, förvaltningen, 651 84 Karlstad.
Besöksadress: Tingvallagatan 6, 652 24 Karlstad. Tel: 054540 16 50.

  /tingvallagymnasiet          @tingvallagymnasiet          karlstad.se/Tingvallagymnasiet


