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Om skolan 
 

Vansbro utbildningscenter är den lilla gymnasieskolan med de stora 

möjligheterna. Vi har en stimulerade lärmiljö i moderna, fräscha och 

ändamålsenliga lokaler, där eleven sätts i centrum. Korta avstånd 

mellan oss som arbetar och våra elever gör det möjligt att skapa bra 

individuella lösningar för alla studerande. 

  

Skolan är känd för sin varma, öppna och positiva atmosfär, där hjärtat 

är Café Oasen. Där fikar elever och personal tillsammans, vilket ger 

goda relationer även utanför klassrummet.  

 

Vansbro utbildningscenter erbjuder ett brett utbildningsutbud med 

sju nationella program och introduktionsprogrammen (IM). Mixen av 

studieförberedande program och yrkesutbildningar ger skolan dess 

karaktär, och som elev har du stora möjligheter att knyta nya kontak-

ter under din utbildningstid. Närheten till det lokala näringslivet ger 

goda möjligheter till företagskontakter och kvalificerat arbetsplats-

förlagt lärande (APL). 

 

Välkommen till oss! 

 

Christin Löfstrand 

Rektor 
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Café Oasen 
 

Hjärtat på vår skola är Café Oasen. Med sitt läge mitt i skolan blir 

kafeterian en naturlig träffpunkt för elever och personal. Här kan 

man både umgås och hitta studiemöjligheter. 

 

I Café Oasen kan du hitta allt ifrån frukost och mellanmål till lunch 

och ”gofika”. Du kan också låna sällskapspel under raster och 

håltimmar. 
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Morgonpuls 
 

En bra start på dagen ger goda studieförutsättningar. Därför erbjuder 

vi alla elever att delta i fysiska morgonaktiviteter före ordinarie 

undervisning. Alla deltagare bjuds sen på frukost i Café Oasen. 

 

Endast fantasin begränsar vilka aktivitet som erbjuds under morgon-

pulspassen. Exempelvis kan det handla om:  

 

 promenad/power walk 

 styrketräning 

 simning 

 yoga 

 innebandy 

 skridskor 

 danze (musikgympa) 

 intervallträning 

 pingis 

 spinning. 
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Studiestugor och lovskola 
 

Genom att vi erbjuder studiestugor och lovskola kan alla elever få 

extra tid och hjälp för att: 

 

 jobba för högre betyg 

 klara av läxorna 

 planera och strukturera studierna 

 lösa uppgifter som är utmanande eller svåra. 
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Individuella val 
 

På Vansbro utbildningscenter erbjuder vi ett brett utbud av indivi-

duella val. Här kan du ge din skolgång en extra ”guldkant” eller utöka 

din behörighet till högskola och universitet. Du kan bland annat göra 

följande val: 

 

 ridning 

 motorsport 

 service och bemötande 

 fotografisk bild 

 Cambridge Advanced English (CAE) 

 information och kommunikation 

 psykologi 

 filosofi 

 högskolebehörighet för yrkesprogram 

  



9 

   



10 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 
Inriktningar: pedagogiskt och socialt arbete/fritid och hälsa 

 

I utbildningen ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). 

Du får då prova på olika yrken som din utbildning kan leda till. Det 

sker i nära samarbete med näringslivet och ger dig värdefulla erfaren-

heter och kontakter inför ditt kommande yrkesliv. Inom programmet 

har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare stu-

dier på högskola men utbildningen kan också leda direkt till jobb. 

 

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete handlar om hur vi männi-

skor utvecklas genom livet och lär oss olika saker. Du lär dig att pla-

nera och leda aktiviteter, framför allt för barn, inom pedagogiska och 

sociala verksamheter. Här ingår att vara ett stöd för människor med 

funktionsnedsättningar. Du lär dig också att uppmuntra andras ska-

pande förmåga och jobbar mycket med friluftsliv och uteaktiviteter. 

 

Inriktning fritid och hälsa passar dig som är aktiv och gillar att jobba 

med andra människor. Du älskar att fjällvandra, kan tänka dig att leda  

andra människor och vill vistas utomhus i ditt kommande jobb. Ledar-

skap ställer krav på förmågan att förstå hur människor fungerar i 

olika situationer och miljöer. Genom att tillämpa ledarskap praktiskt 

som aktivitetsledare och naturguide m.m. får du feedback direkt på 

ditt agerande, vilket är stimulerande och utvecklande. Inriktningen 

lägger ett extra fokus på idrott och friluftsliv. 
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Efter gymnasiet kan du bland annat arbeta som barnskötare, person-

lig assistent, elevassistent, stödperson till personer med funktions-

nedsättning, naturguide och butiksbiträde inom sportbranschen. Du 

kan också vidareutbilda dig till förskollärare och flera andra yrken. 

 

Kontaktpersoner 

Ulrika Bertils, ulrika.bertils@gy.vansbro.se 

Helena Pollack, helena.pollack@gy.vansbro.se  

 

mailto:ulrika.bertils@gy.vansbro.se
mailto:helena.pollack@gy.vansbro.se
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Fordons- och transportprogrammet (FT) 
Inriktning: personbil 

 

I utbildningen ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). 

Du får då prova på olika yrken som din utbildning kan leda till. Det 

sker i nära samarbete med näringslivet och ger dig värdefulla erfaren-

heter och kontakter inför ditt kommande yrkesliv. Inom programmet 

har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare stu-

dier på högskola men utbildningen kan också leda direkt till jobb. 

 

Inriktning personbil innebär att du får lära dig att arbeta med service 

och underhåll av personbilar och lätta transportfordon. Fordon är 

idag uppbyggda av system som styrs av datorer och givare. Du får 

därför använda olika mätinstrument – ofta datoriserade – när du 

arbetar med felsökning. 

 

Efter gymnasiet blir du någon typ av fordonsmekaniker. Många före-

tag inom personbilsbranschen är små, vilket ställer krav på dig att 

vara flexibel och att kunna arbeta med många olika arbetsuppgifter. 

Exempel på arbetsställen efter gymnasiet är skadeverkstäder, gum-

miverkstäder, bildemonteringar och bilprovningsstationer. 

 

Kontaktpersoner 

Lars Villman, lars.villman@gy.vansbro.se 

Ulf Sjöström, ulf.sjostrom@gy.vansbro.se 

mailto:lars.villman@gy.vansbro.se
mailto:ulf.sjostrom@gy.vansbro.se
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Industritekniska programmet 
Inriktningar: driftsäkerhet och underhåll/processteknik/produkt- och 

maskinteknik/svetsteknik 

 

Industritekniska programmet i Vansbro är certifierat av Teknikcollege 

Dalarna. Det är en kvalitetsmärkning som garanterar att du får en 

bred och modern utbildning med många tillfällen till företagskontak-

ter. Genom utbildningen har du stora chanser till jobb på hemorten 

efter avlagd yrkesexamen. 

 

I utbildningen ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). 

Du får då prova på olika yrken som din utbildning kan leda till. Det 

sker i nära samarbete med näringslivet och ger dig värdefulla erfaren-

heter och kontakter inför ditt kommande yrkesliv. Inom programmet 

har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare stu-

dier på högskola men utbildningen kan också leda direkt till jobb. 

 

Inriktning driftsäkerhet och underhåll ger dig kunskaper om 

strategiskt och systematiskt underhåll av industrianläggningar. 

 

Inriktning processteknik ger kunskaper om kemiska eller mekaniska 

industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. 

 

Inriktning produkt- och maskinteknik ger kunskaper om hantering 

och bearbetning av verktyg, industriell utrustning och material. 
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Inriktning svetsteknik ger dig kunskaper om, och handlag med, olika 

svetstekniker. 

 

Efter gymnasiet kan du få arbete inom industriell produktion och 

andra områden där kompetens inom tillverkning, underhåll och ser-

vice efterfrågas, t.ex. som drifttekniker, processtekniker, maskinope-

ratör eller svetsare. 

 

Kontaktperson 

Mats Gyllenvåg, mats.gyllenvag@gy.vansbro.se 

mailto:mats.gyllenvag@gy.vansbro.se
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Naturvetenskapsprogrammet (NA) 
Inriktning: naturvetenskap 

 

Naturvetenskapsprogrammet är en utbildning för dig som är intresse-

rad av matematik, fysik, kemi och biologi. Det finns ingen annan ut-

bildning som ger så många möjligheter inför fortsatta studier. Utbild-

ningen är både bred och djup. Du får en stor möjlighet att stimuleras 

i din nyfikenhet att förstå naturvetenskapliga skeenden. 

 

Naturvetenskapsprogrammet ger dig kunskaper om livets villkor och 

sammanhang i naturen. Praktiskt arbete med laborationer, exkur-

sioner och studiebesök är viktiga inslag i undervisningen. Du får träna 

att göra iakttagelser på ett forskningsmässigt sätt. 

 

Inriktning naturvetenskap ger fördjupade kunskaper i biologi, fysik, 

kemi och matematik. 

 

Efter gymnasiet har du breda kunskaper som är till stor nytta vad du 

än väljer att göra i livet. Du kan studera vidare på högskola, universi-

tet eller yrkeshögskola, eftersom du får både grundläggande och 

särskild behörighet. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill 

läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena. 

 

Kontaktperson:  

Åke Johansson, ake.johansson@gy.vansbro.se 

mailto:ake.johansson@gy.vansbro.se
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Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 
Inriktning: samhällsvetenskap med beteendevetenskaplig fördjupning 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet är en högskoleförberedande utbild-

ning för dig som är intresserad av vad som händer i samhället eller 

gillar svenska, engelska och andra språk. 

 

Inriktning samhällsvetenskap utvecklar din förståelse för samhälls-

frågor, genom att du får tolka och förklara händelser och samman-

hang. Du läser gedigna kurser i samhällskunskap, historia, svenska, 

matematik, engelska, religion och moderna språk samt grundkur-

serna i geografi, filosofi och psykologi. Beteendevetenskaplig fördjup-

ning omfattar kurserna sociologi, kommunikation samt ledarskap och 

organisation. 

  

Efter gymnasiet har du både grundläggande och särskild behörighet 

för högskolestudier. Du kan bland annat söka högskoleutbildningar 

inom samhällsvetenskap, juridik, kultur, språk, information, vård och 

undervisning. Dessa utbildningar leder i sin tur fram till yrken som 

jurist, journalist, polis, socionom, präst, logoped, psykolog, ekonom, 

arkitekt, sjuksköterska, tandhygienist eller lärare. SA ger breda kun-

skaper, som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. 

 

Kontaktperson 

Oddbjörn Berger, oddbjorn.berger@gy.vansbro.se 

mailto:oddbjorn.berger@gy.vansbro.se
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Teknikprogrammet (TE) 
Inriktningar: teknikvetenskap och produktionsteknik 

 

Teknikprogrammet är ett bra val för dig som vill ha en högskoleför-

beredande och bred teknisk grundutbildning. Du vill arbeta med tek-

niska lösningar, utveckla din förmåga att vara kreativ och se samband 

mellan människa, teknik, samhälle och miljö. Teknikutveckling är ett 

viktigt inslag i utbildningen. Du får analysera behov, utveckla en idé, 

designa, konstruera och producera. Vårt arbetssätt främjar ett 

kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande. 

 

Teknikprogrammet i Vansbro är certifierat av Teknikcollege Dalarna. 

Det är en kvalitetsmärkning som garanterar att du får en bred och 

modern utbildning med många tillfällen till företagskontakter. Det 

lokala näringslivet har möjlighet att påverka utbildningen, vilket ger 

stora chanser till jobb på hemorten efter avlagd examen. 

 

Inriktning teknikvetenskap omfattar arbetsmetoder och verktyg för 

matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får 

också fördjupade kunskaper i teknik, matematik och fysik. Inrikt-

ningen ger behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskolein-

genjörsutbildningar samt de allra flesta övriga högskoleutbildningar. 

 

Inriktning produktionsteknik handlar om produktion och företa-

gande. Du får lära dig om automation och hur produktionslinjer styrs.  
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Efter gymnasiet finns det möjlighet att gå ett fjärde år för gymnasie-

ingenjörsexamen. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig 

åt mellan olika branscher och utvecklas över tid, men projektledare, 

produktionstekniker, designer eller arbetsledare är några av de jobb 

som kan var aktuella. 

 

Kontaktpersoner 

Åke Johansson, ake.johansson@gy.vansbro.se  

Mats Gyllenvåg, mats.gyllenvag@gy.vansbro.se 

  

mailto:ake.johansson@gy.vansbro.se
mailto:mats.gyllenvag@gy.vansbro.se
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Vård- och omsorgsprogrammet lärling (VO) 
 

Vård- och omsorgsprogrammet är en utbildning för dig som vill 

arbeta med människor inom vård- och omsorgssektorn. 

 

Att studera som lärling innebär att du under minst hälften av din stu-

dietid är ute på en arbetsplats, arbetsplatsförlagt lärande (APL). Där 

sker ditt lärande i samarbete med en handledare. Vårdläraren under-

visar i teoretiska moment på skolan och betygsätter de olika vård- 

och omsorgskurserna i samråd med handledaren. Du får chansen att 

prova på olika yrken som din utbildning kan leda till och du får värde-

fulla erfarenheter och kontakter inför ditt kommande yrkesliv. 

 

Du har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare 

studier på högskolan och även den särskilda behörighet som krävs för 

vårdutbildningar på högskolor och universitet. Då kan du vidareut-

bilda dig till sjuksköterska, tandhygienist, fysioterapeut, arbetstera-

peut eller socionom.  

 

Efter gymnasiet kan du arbeta som undersköterska, vårdare eller 

personlig assistent. 

 

Kontaktperson 

Marie Morén, Marie.moren@gy.vansbro.se 

  

mailto:Marie.moren@gy.vansbro.se
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Introduktionsprogram (IM) 
 

Introduktionsprogrammen ger obehöriga elever möjligheten att 

komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller att få ett arbete. 

Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan. 

Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. 

Däremot får de ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen. 

Vansbro utbildningscenter erbjuder tre olika introduktionsprogram. 

 

Individuellt alternativ (ImA) vänder sig i första hand till dig som inte 

har behörighet till ett yrkesförberedande gymnasieprogram. Indivi-

duellt alternativ ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbild-

ning eller etablering på arbetsmarknaden. 

 

Språkintroduktion (ImS) är till för dig som har ett annat modersmål 

än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige. Tyngdpunkten 

ligger på det svenska språket, men du får också lära dig mer om det 

svenska samhället och den svenska skolan. Du kan också att läsa andra 

grundskole- och gymnasieämnen, som du behöver för din fortsatta 

utbildning. Utbildningsnivån anpassas till dina tidigare kunskaper. 

 

Programinriktat val (ImV) är tänkt att ge dig som saknar behörighet 

de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna börja på 

ett visst nationellt program. Du läser då flera kurser på ett nationellt 

program samtidigt som du läser kurser som saknas för behörighet.  
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För behörighet till ImV krävs godkänt betyg i svenska/svenska som 

andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller mate-

matik och i minst fyra andra högstadieämnen, eller godkända betyg i 

engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. 

 

Kontaktperson 

Anna Billström, anna.billstrom@gy.vansbro.se 

  

mailto:anna.billstrom@gy.vansbro.se
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Leva och bo i Vansbro 
 

Vansbro kommun är en pärla i det vackra Dalarna. Kommunen består 

av fyra tätorter och en rad mindre byar. Bra service, bekvämlighet 

och närhet är några av anledningarna till att så många trivs. 

 

Vansbro kännetecknas av ett starkt engagemang bland invånarna. 

Tack vare det kan stora och små evenemang genomföras. Det finns 

också mycket att välja på när det gäller fritidsaktiviteter, både inom 

idrott och kultur. Närheten till jakt, fiske och naturupplevelser lockar 

många. 
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Flytta till Vansbro 
 

Vansbrohem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Vansbro 

kommun. Vansbrohem äger och förvaltar 685 lägenheter samt 42 

lokaler. Stiftelsen har som målsättning att erbjuda bostäder med bra 

kvalitet och en attraktiv kostnad i en god boendemiljö inom Vansbro 

kommun. 

 

Kontaktuppgifter 

Stiftelsen Vansbrohem 

Telefon: 0281-754 00 

E-post: stiftelsen@vansbrohem.se  

                                    

Telefontider 

Måndag: 09.00–11.00  och 13.00–16.00 

Tisdag–Fredag: 09.00–11.00 och 13.00–15.00 

  

mailto:stiftelsen@vansbrohem.se
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Vad tycker våra elever? 
 

Om du klickar på bilden, så får du se en film där våra elever berättar 

vad de tycker om Vansbro utbildningscenter. På vår YouTube-kanal 

finns också information om alla våra utbildningar. 

  

https://youtu.be/eZiUVflG-3k
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Vill du veta mer? 
 

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare: 

Anna Billström, anna.billstrom@gy.vansbro.se, tfn: 0281-754 54 

 

Du hittar också mer information på: 

 

 www.vansbro.se/gymnasium 

 Vansbro utbildningscenter 

 
Vansbro Utbildningscenter 

 
@vucdalarna 

 

 

mailto:anna.billstrom@gy.vansbro.se
http://www.vansbro.se/gymnasium
https://www.youtube.com/channel/UCClIEq5Efv2k0oZIl_V0Yvg/featured
http://www.facebook.com/Vansbro-Utbildningscenter
https://www.instagram.com/vucdalarna/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vansbro.se/gymnasium 

Vansbro är den lilla 

kommunen med det stora 

innehållet. Längs 

Västerdalälven sträcker sig 

kommunens lokalsamhällen 

Äppelbo, Vansbro, Dala-

Järna och Nås med 

kringliggande byar. 

Vansbro kommun har ett 

varierat näringsliv, en mycket 

bra arbetsmarknad, god 

kommunal service och ett 

brett och rikt föreningsliv. 

Här är det enkelt att leva!  

 

 

https://www.vansbro.se/gymnasium

