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upp, f åt!«
fram

Jobben med
högst lön

INNEHÅLL

»Fortsätt
utbilda dig!«
Saknar du gymnasiekompetens i dag så
är dina möjligheter att få ett arbete begränsade. För dig som ännu inte har fullgjort
gymnasiet är det därför ytterst viktigt att
komplettera din utbildning. För dig som är
behörig för högre studier är fortsatt utbildning ett bra val. Framtidens
arbetsmarknad i Sverige och
i flera andra länder bygger
på kunskap och premierar
arbetssökande med utbildning.
Valet är ditt!

Det är
självklart inte
någon brådska
att välja väg.
I varje fall
inte än.

Du som håller denna tidning i din hand
är troligen på väg att ta studenten, en av
milstolparna i den moderna människans liv.
Sommaren hägrar och du står på tröskeln
till det vuxna livet med dess ändlösa vägval
och möjligheter. Det är självklart inte någon
brådska att välja väg. I varje fall inte än. Du
har råd med en paus. Du har kanske ordnat
ett sommarjobb och ser framemot att spara
en slant till något du gärna vill ha. Eller så
har du redan har bestämt dig för att arbeta
något år, som många gör, för att kunna göra
den där långväga resan som du och dina
vänner drömt om.
Men förr eller senare kommer du till en
punkt då du måste ta steget in i arbetslivet.
Om jag, som generaldirektör för Arbetsförmedlingen och med kunskap om arbetsmarknadens utveckling och gångbara yrken
i framtiden, skulle ge dig någon form av vägledning inför ditt stora val, skulle jag säga:
Fortsätt att utbilda dig, fortsätt att bygga
på och förädla dina kunskaper, det öppnar
många fler alternativ, många fler möjligheter i ditt yrkesliv.

17 Som polis vill
Abdallah hjälpa
unga i förorten.
32 Louise gillar att
jobba utomhus
– läser till service
tekniker inom el.
34 Marias dröm:
Baka svenska
tårtor i New
York.

Mikael Sjöberg
Generaldirektör
Arbetsförmedlingen

PS. Vill du veta mer om
framtidens arbetsmarknad? På arbetsförmedlingen.se finns mängder av
tips och råd. Här hittar du filmer, intervjuer
och information om vilka utbildningar
som krävs för 450 olika yrken. Du kan
också göra tester och ta del
av prognoser över hur
jobbchanserna ser ut
inom olika branscher.

28 Jesper är
snart färdig
sjuksköterska.
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Kunskap är makt. Påståendet, som
myntades av den engelska vetenskapsmannen och statsmannen Francis Bacon på
1500-talet, är lika aktuellt i vår tid.
Men kunskap är inte bara makt utan har
också andra sidor, andra anletsdrag. Kunskap och bildning berikar
våra liv. Jag syftar då inte
på materiella saker – alltså
pengar – utan på inre rikedom. Kunskap och bildning
gör människan mycket mer
mångsidig, hjälper henne att
upptäcka nya bottnar inom
sig och banar väg för en djupare utveckling av jaget. Kunskap och bildning gör livet
mer spännande, meningsfullt
och njutbart.
Sist men inte minst gläntar
kunskap på många låsta
dörrar och skapar en mängd
möjligheter i yrkeslivet.

8 Vi kollar in landets
populäraste arbetsplats,
it-företaget Netlight.
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på utbildningsjournalen.se
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Välj ett universitet
där allt är möjligt.
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Sökte allt
men tackade
sedan nej
När Hala Mohammed,
ordförande i Röda korsets
ungdomsförbund, tog
studenten kunde hon inte
välja utbildning. Jante
spökade och hon var rädd
att inte klara studierna.
TEXT: ANNIKA LARSSON SJÖBERG
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Efter tio år inom Röda korset är
Hala Mohammed, 30 år, en av organisationens nyckelpersoner. Hon är
både ordförande i ungdomsförbundet och vice ordförande i svenska
Röda korset. Men hon har aldrig
sökt ett enda jobb och har inte haft
någon tydlig plan för sin karriär.
När hon skulle söka till högskolan valde hon först att söka åtta
olika utbildningar. Allt från lärare till
psykolog.
– Jag kom in på flera av dem, men
tackade nej. Jag var inte redo. Sedan
var det helt ärligt jante också. Kommer jag att klara det? Jag hade inte
så många vänner som pluggat vidare
så det var lite läskigt, berättar hon.
Hala Mohammed kom till Sverige
från Eritrea som barn. Hon växte
upp i Hudiksvall och efter studenten
visste hon att hon ville söderut. Hon
sökte utbildningar i Malmö, men
trots att hon verkligen ville flytta
så tackade hon nej även vid andra
antagningstillfället. Först tredje
gången kunde hon bestämma sig.
– Den gången valde jag att isolera
mig en tid när antagningsbeskeden
kom. Jag behövde få tänka i lugn
och ro, säger hon.
När hon väl började läsa blev det
ett program inriktat på internationell migration och internationella
relationer. Redan första veckan i
Malmö började hon engagera sig
som frivillig i Röda korsets ungdomsförbund. Och på den vägen är
det. I dag åker hon jorden runt på
Röda korsets uppdrag, sitter i möten
i FN-huset och träffar politiker och
andra höjdare.
Ändå har hennes föräldrar haft
svårt att greppa vad hon egentligen
gör på jobbet.
– Det är en kulturkrock. Innan
jag blev ordförande i ungdomsförbundet hade jag ett jobb på
stadskontoret i Malmö.
Det var nog lite finare
för dem. Men jag har
försökt förklara
och min mamma
följer mig på
instagram. Nu
är de jättestolta. H
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Att välja utbildning är ett av livets svåraste val. Men det går att ändra sig och välja om.

Vilken väg ska du ta?
Vad ska du utbilda dig till? Valet kan
kännas oerhört svårt. Men beslutet
är inte livsavgörande. Du som är ung
i dag kommer att byta bana flera
gånger under ditt yrkesliv.
TEXT: ANNIKA LARSSON SJÖBERG

Vad ska jag bli? Hur många
gånger har du inte ställt dig den
frågan?
För vissa har svaret alltid varit
självklart. Men för de flesta är det
svårare och planerna kan ändras
från dag till dag. Då kan valet av
utbildning kännas svårt. Ska man
vara strategisk och satsa på ett
yrke där man vet att det finns jobb?
Eller ska man gå på lust?
Göran Krafft är framtidsstrateg
på Kairos Future. Han konstaterar
att utsikterna på arbetsmarknaden inte är oviktiga, men att det
framför allt gäller att hitta något
man är intresserad av och har en
viss talang för.
– Det är viktigt att hitta sin egen
drivkraft. Det kräver en viss självkännedom. Man kan behöva prova
lite olika saker. Var inte rädd för att
byta om ditt första val inte känns
rätt, säger han.
De flesta är överens om att de
som är unga i dag kommer ut i ett
allt mer rörligt arbetsliv. De flesta
kommer byta bana flera gånger un-

der sitt arbetsliv. Det innebär inte
att du måste gå en nu lång utbildning varje gång. Snarare kommer
du att gå fler korta och kompletterande utbildningar för att klara
nya, specifika arbetsuppgifter. Då
är det viktigt att först skaffa sig en
bra grund att stå på.
– Det finns ett bra talesätt:
”Förläng skuggorna av framtiden”.
Det betyder att du ska agera så att
du har största möjliga valfrihet
framöver. Det är viktigt att tänka
på, säger Göran Krafft.
Även om du vet att det går att
byta bana, kan det vara svårt att
välja. Det är lätt att bygga upp en
beslutsångest och skjuta beslutet
på framtiden. Men psykologen
Jenny Rickardsson konstaterar att
man sällan blir klokare efter ett
halvår.
– Oftast får du ingen aha-upplevelse av att skjuta fram ett beslut.
Det är självklart helt okej att inte
studera, eller att välja att göra
något annat innan du läser vidare,

men om du skjuter upp studierna
på grund av beslutsångest så borde
du snarare försöka möta ångesten,
säger hon.
Sätt dig ner och tänk igenom vad
du vill få ut av ditt jobb och vad som
är viktigt för att du ska trivas. Du
kan också isolera dig i några timmar
och göra en mental tidsresa. Hälsa
på dig själv i framtiden. Vad skulle
du vara stolt över att ha åstadkommit på jobbet om tio år? Skriv ner
alla punkter du kommer på.
– Försök frigöra dig från alla
”borden”, vad som är coolt och vad
andra tycker. Det gäller att gräva i
sig själv och tillåta sig att vara lite
fluffig. Utifrån punkterna kanske
du ser att det pekar åt ett visst håll,
säger Jenny Rickardsson.
Ett annat knep är att välja ut
några personer i din omgivning
som du litar på. Vad tror de att du
skulle trivas med och vara bra på?
Ibland kan det visa sig att de inte
känner dig så bra som du trodde,
men andra gånger kanske de
säger bra saker du håller med om.
Oavsett vilket kan det ge värdefull
input.
– Sedan är det viktigt att det
är du själv som fattar beslutet.
Det kan du bara göra utifrån den
kunskap du har här och nu. Om du
vill byta om tre år så går det alltid
att välja om. Kanske behövde du gå
igenom de tre åren för att komma
vidare. H
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ORDFÖRANDE I LIBERALA
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Vad har du pluggat?
– Retorik på Uppsala universitet
och journalistprogrammet på Kaggeholms folkhögskola.
Varför valde du det?
– Som person är jag nyfiken på
människor och älskar att göra intervjuer. Min dröm har alltid varit att få
sända radio, synas i tv-rutan och att få
jobba med humor.
Vad har du för nytta av
din utbildning i dag?
– Utbildningen gav mig kött på
benen, mod och driv att kämpa för
att lyckas. Det var en bra knuff in.
Sedan är det upp till dig själv om du
är villig att satsa helhjärtat. Ett tips är
att redan under utbildningen söka
kontakter och jobba extra för att få en
fot in i din bransch. Men glöm inte att
ha kul på vägen.

Vad har du pluggat?
– Civilingenjör i teknisk fysik och
elektroteknik med inriktning på signal- och bildbehandling.
Varför valde du det?
– Jag tyckte att tekniska ämnen var
roliga och hade ganska lätt för dem.
Att det blev just teknisk fysik och
elektroteknik var egentligen uteslutningsmetoden. Jag strök utbildning
efter utbildning i katalogen tills jag
bara hade en kvar.
Vad har du för nytta av
din utbildning i dag?
– Jag har inte kunnat använda
speciellt mycket av sakkunskaperna i
mitt jobb. Men jag har haft stor nytta
av att lära mig olika problemlösningsmetoder och öva upp mitt analytiska
tänkande. Att bygga mitt nätverk var
också otroligt värdefullt.

Vad har du pluggat?
– Ekonomprogrammet med inriktning mot marknadsföring, organisation och internationell affärsverksamhet vid Uppsala universitet.
Varför valde du det?
– Jag började läsa kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, men
kände att det inte var som jag hade
tänkt mig. En studievägledare frågade
vad jag ville göra i framtiden och jag
svarade ”leda en organisation”. Då
uppmanades jag att läsa ekonomi.
Vad har du för nytta av
din utbildning i dag?
– På utbildningen arbetade vi
mycket med påhittade ”case”, vilket
var givande. Vi fick träna på att
hålla föredrag och lösa utmanande
uppgifter relaterade till personal och
produktion. Det har jag stor nytta av.

Vad har du pluggat?
– Jag har läst sociologi och statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Varför valde du det?
– Genom statsvetenskapen fick jag
fördjupa mig i både ideologi och hur
politik fungerar teoretiskt. Parallellt
arbetade jag som politisk sekreterare
åt landstingsrådet Anna Starbrink och
tillsammans gav det en förståelse för
hur politik faktiskt fungerar. Sociologin gav andra metoder och teorier
att förstå världen med.
Vad har du för nytta av
din utbildning i dag?
– Jag tror att det viktigaste du lär
dig är metoder, strukturer och förståelse för hur du kan tänka eller arbeta.
Det är oftast mindre viktigt vad du
väljer att studera, än att du väljer att
studera.
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TJÄNA MEST PENGAR
HÄR ÄR YRKENA MED HÖGST GENOMSNITTLIG MÅNADSLÖN

Pengar är inte allt.
Men lönen är inte
oviktig. Vill du ha
störst chans till
riktigt hög lön ska
du satsa på något
av dessa yrken.
TEXT: KARIN TIDESTRÖM
ILLUSTRATION: GETTY
KÄLLA: SCB LÖNESTATISTIK, 2015

123 100 kronor

P Chefer inom bank, finans
och försäkring, högre nivå*
Leder och planerar verksamheten
på banker eller ansvarar för finansoch försäkringsfrågor i företag eller
organisationer.

77 700 kronor

P Mäklare inom finans
Ger råd till kunder och köper och säljer valuta, aktier, optioner och andra
värdepapper på banker, försäkringsbolag eller värdepappersbolag.

75 200 kronor

P Specialistläkare
Läkare med specialistkompetens
inom ett visst medicinskt område.

74 200 kronor

P Verkställande direktörer
Chef som har hand om ett företags
löpande förvaltning och ansvar inför
styrelsen.
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72 000 kronor

P Forsknings- och utvecklingschefer, högre nivå*
Leder och planerar den interna
forsknings- och utvecklingsverksamheten i företag eller organisationer.

71 500 kronor

P General-, landstingsoch kommundirektörer
Planerar, leder och samordnar myndigheters, landstings och kommuners
verksamheter.

68 500 kronor

P Ekonomi och finanschefer,
högre nivå
Leder och planerar den ekonomiska
verksamheten i företag, kommuner,
landsting, myndigheter eller organisationer.

64 700 kronor

P Piloter
Kör helikoptrar och flygplan,
antingen inom det militära eller
det civila flyget.

64 200 kronor

P Driftschefer inom bygg, anläggning och gruva, högre nivå*
Leder och planerar verksamheter
inom bygg-, anläggnings- och gruvbranschen.

63 000 kronor

P Personal- och HR-chefer,
högre nivå*
Ansvarar för personalfrågor såsom rekrytering, anställningsvillkor, arbets
miljö och uppsägningar i företag,
kommuner, landsting, myndigheter
och organisationer.

* Med högre nivå menas att du är hög chef i en organisation med chefer
på flera nivåer.

Plugga hemifrån!

KOMBINERA STUDIER OCH JOBB
Allt fler väljer att plugga på
distans. De senaste åren har
antalet distansstudenter ökat
med 250 procent, enligt sajten
Studentum. Främsta anledningen är att det blir lättare att
kombinera arbete och studier.
Ett stort antal skolor tar nu fram
fler distansutbildningar, enligt
uppgifter från sajten Studentum som

samlar alla landets utbildningar.
– Det beror dels på att distansutbildningar är populära och lättillgängliga, men också på att de är
kostnadseffektiva för skolorna, alla
vinner på det, säger Petra Brohäll,
kommunikationschef på Studentum.
Förra året hade sajten 6,4 miljoner visningar på distansstudier. Det
var en ökning med 400 000 från
året innan.

FOTO: GETTY

LYCKAS MED DISTANSSTUDIERNA

P Läs på ordentligt om utbildningen i förväg. Vänd dig till kursadministrationen för att få bättre koll. De vet även hur arbetsmarknaden ser ut.
P Strukturera upp vardagen. Bestäm vilka dagar som är pluggdagar. Säg
till familj och vänner att du är upptagen då och stäng av mobilen.
P Skapa en mapp på datorn. Det kan låta löjligt men om du har allt
pluggmaterial samlat på ett ställe så blir det lättare att komma igång.
P Sätt dig på ett fik eller ett bibliotek och plugga. Det gör att du kan
fokusera bättre än om du sitter hemma.
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KÄLLA: PETRA BROHÄLL, STUDENTUM.SE

– De senaste tio åren
har antalet högskolestudenter
som pluggar på distans ökat med
250 procent. Främsta anledningen
till att många läser på distans är för
att de kan kombinera exempelvis
arbete och studier.
Hur ofta det krävs fysisk obligatorisk närvaro varierar. En del
utbildningar är helt onlinebaserade,
medan andra kräver att studenterna
träffas några gånger. Det är dock bra
att i förväg se till att du har tillgång
till dator, internet och webbkamera.
Väljer du att plugga heltid på distans så glöm inte att det krävs lika
mycket av dig som student som för
dem som läser campusbundet.
– Normal studietakt är 40 timmar
i veckan, det gäller oavsett om det
är distans eller inte. Är du osäker
på om du orkar plugga så mycket

på egen hand
så kan du börja
med att ta en liten
distanskurs på 7,5
högskolepoäng för att
se hur det fungerar,
säger Petra Brohäll och
fortsätter:
– Det är mer krävande
att läsa distansutbildningar, du måste ha
en enorm självdisciplin eftersom
du helt ansvarar
för din egen studietid. Det är fler som
hoppar av distansutbildningar av just den
anledningen. H
TEXT: STINA LOMAN

SVERIGES
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FOLKHÖGSKOLA
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SCENKONSTUTBILDNING
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Nyhet för i år!
För studenter som
vill arbeta inom
kultursektorn
efter avslutad
utbildning.

Fritidsledarutbildningen är en
tvåårig yrkesutbildning för dig
som vill arbeta
med människor.

För dig som vill
bli scen-konstnär
med förmåga
att formulera
berättelser och
skapa eget material.

> Kultur &
entreprenörskap
> Ledarskap &
kommunikation
> Filosofi & samhälle
> Hälsa & natur

Sök utbildningarna på
www.valla.fhsk.se
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POPULÄRASTE ARBETSPLATSEN

Fritt från
chefer

Konsultföretaget Netlight har utsetts till Sveriges
bästa arbetsgivare flera år i rad. Här finns inga
chefer. I stället är samarbete och gemenskap
det viktigaste.
TEXT: KARIN PERSSON FOTO: YLVA SUNDGREN

Mitt emellan de mest exklusiva
butikerna på Birger Jarlsgatan i
Stockholm har företaget sina lokaler. Utanför hissen lyser ”Netlight” i
vita neonbokstäver. En stor pil pekar
besökare i rätt riktning.
Väl inne på kontoret välkomnas vi
av it-konsulterna Isabella Arningsmark och Sabina Sonning – samt av
en vit plasthäst i naturlig storlek.
Hästen är företagets maskot. Den
får följa med på diverse events runt
om i Europa och symboliserar den
starka netlightaren.
Isabella Arningsmark och Sabina
Sonning har jobbat här i tre respektive fyra år och trivs båda bra.
– Jag är inte så inrutad i en roll
här. Det är lätt att röra sig mellan olika typer av uppdrag och det
tycker jag om, säger Sabina Sonning.
Hon har en bakgrund inom

försäljning, modedesign och konst,
och innan hon började här hade hon
en inte helt positiv bild av hur det
skulle vara att jobba som it-konsult.
– Jag såg framför mig att man
mest satt ute på något företag och
fyllde stolar. Att det var mycket
snubbar i kostymer som snackade
dynga men inte gjorde så mycket. En

riktig nidbild av konsultbranschen.
Men när hon hade läst klart
sin civilingenjörsutbildning och
blev kontaktad av en av Netlights
rekryterare valde hon ändå att gå på
en intervju för att se vad företaget
kunde erbjuda. Snart hade hon ändrat uppfattning. Rekryteraren tog
upp allt som Sabina Sonning tyckte P

DET HÄR ÄR NETLIGHT
P Netlight är ett så kallat it- och managementkonsultföretag.
P De arbetar med it-management, det vill säga affärs- och it-

utveckling, systemutveckling och business intelligence, eller på
svenska beslutsstödsystem.
P På Netlight jobbar cirka 500 personer. Företaget har kontor i
Stockholm, München, Hamburg, Berlin, Oslo, London, Helsingfors
och Paris.

Teckenspråks- och
dövblindtolk?
www.fellingsbro.fhsk.se/kurser
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Netlight-hästen
brukar få följa med
på events runt om
i världen.
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Bli vad du vill, det börjar med utbildning.
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Isabella Arningsmark
gillar det kreativa i
jobbet som it-konsult.

P var viktigt: frågor om jämställdhet,

hur det är att jobba som kvinna i en
bransch med mycket män, hur hon
skulle få göra det hon var bra på.
– Inom UX-design brinner jag för
att göra produkter som är hållbara
och meningsfulla. Netlight har kunder som verkligen är intresserade av
den kompetensen, säger hon.
Isabella Arningsmark har alltid
tyckt om kreativa saker som att

måla, snickra och sy. Under gymnasiet läste hon teknikprogrammet
med inriktning design och produktutveckling innan hon gick vidare
till civilingenjörsutbildningen på
KTH.
För henne är det lika kreativt att
jobba med it och utveckla mjukvaruprodukter som när hon brukade roa
sig med att spika ihop något fysiskt.
– Nu gör jag exakt samma sak fast
i den digitala sfären. Det handlar om

För tillfället jobbar Sabina Sonning med ett internt projekt. Hon
tillbringar sina dagar här på huvudkontoret medan Isabella Arningsmark har uppdrag för en svensk
storbank, där hon jobbar med att
utveckla internetbanken.
Arbetet som konsult tilltalar

Arbeta inne och ute
Komma rätt in i arbetslivet
Ha ett fritt yrke med stort ansvar
Göra något nytt
Få många yrkesmöjligheter
Ha en central arbetsroll
Deltaga i samhällsutvecklingen
Jobba med mordern teknik

Utbildningen till flygtekniker startar i augusti 2017 och
genomförs under fyra terminer. Utbildningen passar dig
som vill jobba i en internationell högteknologisk bransch
med service och underhåll av flygplan. Utbildningen
bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler. I sko
lans hangarer finns det ett flertal olika typer av flygplan
som används i de praktiska momenten av utbildningen.

Läs till Mätnings- och karttekniker
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 1 JUNI 2017
WEBBPLATS: www.flygteknik.nu
KONTAKTPERSON:

TM Ulf Axelsson, 043544 56 91,
ulf.axelsson@klippan.se
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jobbar i en humanistisk bransch. Vi
jobbar för att förändra samhället
och för att få människor att mötas.

Vad vill du?

FLYGTEKNIKER KVALIFICERAD
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
420 YH-POÄNG

Skolan genomför flygteknisk utbildning inom gymnasie
skola, yrkeshögskola samt som uppdragsutbildningar.
Merparten av eleverna bor på skolans elevboende.

problemlösning. Jag är inte den som
snickrar ihop huset, men jag ritar
hur det ska se ut och fungera.
Sabina Sonning håller med om att
arbetet som it-konsult är kreativt.
Det spelar inte så stor roll vad hon
jobbar med för typ av produkt, så
länge den kan bidra till att människor får det lite lättare på något sätt.
Tekniken är ett material, något som
löser problem.
– Jag ser det nästan som att jag

Utbildningen är tvåårig och leder till jobb som mätnings- och karttekniker
I din yrkesroll jobbar du med landskapsinformation på ett konsultföretag,
en offentlig organisation eller ett byggföretag.
En utbildning, många yrken – sök senast 5 maj 2017 – yh-antagningen.se
Kartotek, Kart- och teknikutbildarna
www.kartotek.se

SÅ FICK DE SINA
JOBB PÅ NETLIGHT

Nätverka är ett torrt
ord, då tänker man
på att mingla, men vi
försöker verkligen lära känna
varandra.

J

henne eftersom det hela tiden erbjuder nya utmaningar. Nu har hon
sin arbetsplats på banken, men om
några månader jobbar hon kanske
någon helt annanstans. Bilden av att
man lätt blir lite ensam som konsult
stämmer inte i hennes fall.
– Hos kunden blir man snabbt en
del av gruppen, och dessutom är vi
ofta flera Netlightkollegor som jobb
ar hos samma kund och kan ta stöd
av varandra.

Företaget har dessutom olika
aktiviteter, som yoga- och meditationspass i ett av konferensrummen,
och två gånger om året åker alla
medarbetare på gemensam konferens. Höstresorna går till något av
kontoren ute i Europa medan det på
våren bär av till ett ”destination unk-

nown”. Senast var det Andalusiens
öken som agerade konferenslokal
och fokus låg på personlig utveckling och välmående.
– Vi lägger otroligt mycket vikt
vid att bygga relationer. Nätverka är
ett torrt ord, då tänker man på att
mingla, men vi försöker verkligen
lära känna varandra, säger Sabina
Sonning.
Det låter som om medarbetarna
är mycket påkostade, men Sabina
Sonning menar att företaget också P

VAD ÄR
UX-DESIGN?
P UX står för user expe-

rience. Det handlar alltså om
upplevelsen av att använda
något. En UX-designer
jobbar med att utveckla
produkter, till exempel
webbsidor eller appar, för
att de ska bli maximalt
användarvänliga.

FOTO: AXEL HAMMARBACK

Både hon och Sabina Sonning
tycker att sammanhållningen är
något av det bästa med Netlight.
Alla anställda uppmuntras att dela
med sig av sin kunskap och det görs
tydligt från start att man alltid kan
ta kontakt med andra för att få råd,
eller för att umgås.
De anställda har själva startat
en rad grupper där de som delar
samma intressen kan samlas för att
utbyta erfarenheter eller ägna sig
åt en hobby. Isabella Arningsmark
är till exempel med i en grupp för
UX-designers, men också i en grupp
för dem som tycker om cigarrer.
Hon och Sabina Sonning gillar båda
brädspel och är därför också med i
en brädspelsgrupp tillsammans med
andra entusiaster.

Andjela Kusmuk, 26 år
Vad gör du
på Netlight?
– Jag arbetar med
engagement management. Mitt jobb är
att pussla ihop våra
kunder med våra konsulter, så att
varje person får det uppdrag som
passar den bäst.
Vad har du pluggat?
– Industriell ekonomi samt maskinteknik med inriktning produktion på Chalmers och på Tekniska
högskolan i Jönköping, JTH.
Fredrik Hallin, 32 år
Vad gör du
på Netlight?
– Jobbar med
Human Resources
på Netlight. I rollen
stöttar jag ledare på
Netlight med allt från coaching
och svåra samtal till utbildning och
arbetsrätt.
Vad har du pluggat?
– Examen i handelsrätt och
beteendevetenskap vid Lunds
universitet.
Sandra Wiaderny, 30 år
Vad gör du
på Netlight?
– Jag är kommunikationsansvarig och
har en coachande
roll där jag stöttar
organisationen i kommunikationsfrågor. Det kan vara både
extern och intern kommunikation, till exempel sociala medier,
hemsidan och intranätet.
Vad har du pluggat?
– Jag har en master i strategisk
kommunikation och information
från Stockholms universitet.

Vill du prova på din framtid innan du
investerar i den?

Nackademin erbjuder korta kurser online med info om branschen,
yrkesrollen och karriärmöjligheter. Dessutom får du ett smakprov på
en lektion som ingår i utbildningen - helt gratis!

Prova på provanackademin.se.

Untitled-4 1
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P får ett stort värde tillbaka i form av

den viktiga sammanhållning som
skapas.
– Jag kan jobba bättre hos mina
kunder för att jag litar på mina
kollegor, får stöd av dem och därför
kan leverera bättre.
Efter en rundtur bland öppna
kontorslandskap och inglasade mötesrum med namn som ”Best young
rider” och ”Baby unicorn”, återvänder vi till plasthästen i jätteformat.
Bakom hästen hänger ett stort antal
inramade diplom, bland annat från
företaget Universum som både 2015
och 2016 utsåg Netlight till årets
bästa arbetsgivare.
En av de saker som gör det
speciellt att jobba på Netlight är
det faktum att det inte finns några
chefer. Varje anställd har i stället
en mentor. Det är en senior kollega
som fungerar som karriärcoach.

Netlights Stockholmskontor ligger ett stenkast från Stureplan.

Men det finns ingen som bestämmer
vad någon annan ska göra. I stället
tar du själv ansvar för att ta reda
på vad som är en bra lösning på ett
problem, genom att fråga om råd
bland de kollegor som du tror har
bäst insikt i frågan.

– Det var en omställning. Nu
tycker jag att det är väldigt bra
eftersom det betyder att jag får påverka min utveckling själv och har
möjlighet att styra, säger Isabella
Arningsmark.
Sabina Sonning håller med.

– Jag tyckte att det var jättesvårt
att förstå det där med att det inte
fanns några chefer när jag började.
Vad menar du, liksom. Ansvaret kan
upplevas som läskigt innan man har
prövat sina vingar, men mig ger det
snarare trygghet och frihet. H

UTVECKLING GENOM

studier och upplevelser!

På Grimslövs folkhögskola kan du välja mellan fyra olika inriktningar på
allmän kurs.
I en mångkulturell miljö utvecklas vi tillsammans och förbereder dig
för fortsatta studier.
Vi erbjuder Grundkurs, som ger behörighet att söka vidare till
gymnasial nivå.
Allmän kurs på gymnasial nivå är för dig som vill läsa in dina
behörigheter för yrkeshögskola eller högskola/universitet, och
samtidigt söker inspiration till att utveckla din egen hälsa.
Du kan välja mellan tre olika inriktningar:
Friskvård
Kultur/Kreativ media
Motion och idrott
MER INFORMATION FINNS PÅ VÅR HEMSIDA:
http://grimslovsfolkhogskola.se/allmannakurser/
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Vill du veta mer
om våra utbildning
ar,
är du välkommen
att ta
kontakt med oss via
telefon eller e-post
.
0470-76 37 00
fh-grimslov@kron
oberg.se

Om jag vore lärare så ...
Kanske har du nyss gått ut gymnasiet. Kanske minns du några lärare
med värme och andra med någon annan känsla. Och kanske har du då
och då tänkt ”om jag vore lärare så ...”
Eller kanske har du hunnit med en hel karriär sedan du gick ut gymnasiet? Samlat kunskaper och erfarenheter som du då och då tänkt
”det här skulle jag vilja dela med mig av”?
Vi tror att lärarprogrammen vid Stockholms universitet kan vara något
för dig. Det är ett smart karriärval, det behövs fler lärare
– och bra lärare bidrar till en bättre värld.

Vilken lärarutbildning passar dig bäst?
Läs mer på su.se/lärarprogram2017
Välkommen hit
– du ansöker mellan den 15 mars och 18 april 2017!

Lärarutbildningarna
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Vilken pluggtyp är du?
Efter gymnasiet finns olika studieformer att
välja mellan. Se vilken som passar dig bäst.
TEXT: KARIN PERSSON ILLUSTRATION: MARIA RAYMONDSDOTTER

ANALYTIKERN

PRAKTIKERN

HITTA LUSTEN

Gillar du att läsa in dig på teorier, diskutera och gå
på djupet i ett ämne? Den typiska universitetsstudenten hittar du på biblioteket med näsan
över tjocka böcker. Även högskolans mer yrkesinriktade utbildningar är mer teoretiska jämfört med
yrkeshögskola och folkhögskola.
Studierna är till stor del självständiga, med föreläsningar i stor sal, självständiga litteraturstudier
och tentor i slutet av varje kurs.
Skillnaden mot gymnasiet kan upplevas som
ganska stor. Heltidsstudier upptar ungefär 40
timmar per vecka. Ska du ta ut en examen studerar
du under minst tre års tid. Du kan antingen gå ett
färdigt program, till exempel till civilingenjör, eller
läsa fristående kurser. Dem söker du i sådana fall
var och en för sig och skräddarsyr på så sätt din
egen utbildning.
Att ha en examen ökar chansen att få jobb i
framtiden. Det är enklare för en arbetsgivare att
förstå vad du faktiskt har för kompetens om du
kan visa upp ett examensbevis.
– Om du funderar på att sy ihop din egen
utbildning rekommenderar jag alltid att prata med
studievägledningen på den skola du har tänkt läsa
på för att se hur du kan lägga upp studierna. Det
gäller att ha ett klart mål så att man verkligen får
en examen, säger Jonas Wall som är yrkesvägledare på Arbetsförmedlingen i Karlstad.
Efter examen från universitet eller högskola kan
du fortsätta att läsa vidare inom det område du
tycker är spännande, till exempel genom att ta en
magisterexamen, forska och undervisa.

Vill du börja jobba så snart som möjligt och få
praktiska yrkeskunskaper? På yrkeshögskolan är
utbildningarna kortare – ett och ett halvt till två år.
Teori varvas med praktik.
Yrkeshögskolan har en stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna får bara ges om det finns en
efterfrågan på arbetsmarknaden vilket gör att det
finns goda chanser till jobb. Dessutom utgörs en
tredjedel av utbildningstiden av praktik.
– Då är du ute hos arbetsgivaren som ser vem du
är och hur du funkar på arbetsplatsen. De kan också
berätta vad du behöver lära dig mer om. Ur arbetsmarknadssynpunkt är den här utbildningsformen
väldigt bra, säger yrkesvägledaren Jonas Wall.
Skolorna finns runtom i landet och är ofta knutna
till en arbetsgivare. För en del yh-utbildningar behöver man särskilda förkunskaper, till exempel kan
man behöva ha läst en specifik gymnasiekurs eller
ha en viss arbetslivserfarenhet, medan det för andra
räcker med grundläggande behörighet. Ibland
ingår arbetsprover eller intervjuer i antagningsprocessen.

På folkhögskola erbjuds en mer blandad kompott.
Den som inte har fullständiga gymnasiebetyg kan
fylla i luckorna. Du kan också utveckla ett särskilt
intresse, till exempel inom musik eller konst.
På folkhögskolan finns två olika typer av kurser:
allmänna kurser och övriga kurser. Genom de allmänna kurserna kan du komplettera dina betyg och
skaffa dig grundläggande behörighet till högskolan.
– Det är en väldigt bra utbildningsform för dig
som av olika skäl haft det tufft i skolan. Har du svårt
för vissa ämnen eller för skolgång generellt kan det
vara bättre än vuxenutbildning, komvux, som mer
handlar om att så fort som möjligt läsa in det du behöver. På folkhögskolan finns också ofta kompetens
för att möta särskilda behov, säger Jonas Wall.
Övriga kurser är inriktade på ett yrke eller ett
specifikt område. Själva skolan har ofta en inriktning,
till exempel något konstnärligt ämne eller friskvård.
Folkhögskolor har ofta en lugn miljö där du får
plugga i mindre grupper. Eftersom de många gånger
ligger ute på landsbygden är det vanligt att man bor
på internat.
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VI HJÄLPER DIG
P På Arbetsförmedlingen.se kan du få hjälp att välja utbildning. Gör vårt intressetest och titta
på framtidsprognoserna i Yrkeskompassen. Hur står sig ditt drömyrke om fem år till tio år?
P Yrkes- och studievägledare finns också på Arbetsförmedlingen i nästan alla kommuner.

Kamma hem
h
 ögskoleprovet

”EN JÄTTEBRA CHANS
FÖR SKOLTRÖTTA”

Räcker inte betygen till drömutbildningen? Då kan högskoleprovet
vara lösningen. Så här förbereder du dig bäst.
Öva på gamla prov
Genom att skriva gamla prov lär du
dig vilka kunskaper som krävs och kan
träna upp din teknik. Klocka dig själv
för att se hur lång tid du behöver, det
är tajt om tid under själva provdagen.
Gör gärna en egen provdag hemma i
förväg, då får du koll på hur det känns
att göra många uppgifter på kort tid.
Gamla prov finns på sajten studera.nu.

Gör provet flera gånger
Du lär dig hur provet är upplagt, vilka
dina styrkor är och vilka delar du
behöver träna mer på. De flesta får ett
bättre resultat andra gången.
Plugga med andra
Att diskutera uppgifterna på tidigare
prov med andra kan ge nya tankar
och infallsvinklar.

HÖGSKOLEPROVET
P Genom högskoleprovet hamnar du i en egen urvalsgrupp vid
antagningen till högskolan. Cirka en tredjedel av platserna går till
personer som skrivit högskoleprovet.
P Provet består av fem delar på 55 minuter var. Två pass handlar om
ord- och läsförståelse på svenska och engelska och två pass testar
kunskaper i matematik och logiskt tänkande. Det femte är ett så kallat
utprövningspass som provar ut uppgifter till kommande prov. Det
betygsätts inte.
P Läs mer: studera.nu/hogskoleprov

Fräscha upp
matten
Ta fram dina gamla
matteböcker och
öva. Svårighetsgraden
ligger i nivå med Matematik
A i gymnasiet. Öva också på att läsa
av diagram och tabeller.
Läs, läs, läs!
Läs allt du kommer över. Bäst är facklitteratur, skönlitteratur och tidningar
på både svenska och engelska. Till
orddelen är det bra att öva på prefix
och suffix, alltså början och slutet på
ord som påverkar betydelsen.
Gå en kurs
Genom att läsa en utbildning på till
exempel komvux eller folkhögskola
eller en enstaka kurs på universitetet
övar du på din studieteknik. H
TEXT: JENNIE AQUILONIUS

FRAMTIDENS HUVUDPERSONER

PLUGGAR PÅ BTH

Calle Westergren, 25
Vad tycker du om
högskoleprovet?
– Det är en jättebra chans för
folk som var skoltrötta och
omotiverade i gymnasiet.
Jag hade helt okej betyg,
men var skoltrött och
orkade inte bry mig så
mycket. Högskoleprovet
blir ett sätt visa vad du
kan, att bevisa att du är
bättre än dina betyg.
Hur var det att skriva?
– Jag gjorde det mest för skojs
skull, för att se vad jag skulle få.
Men jag kände av tidspressen.
Första gången hann jag knappt
halvvägs och fick 1,20. Sedan
gjorde jag om det för att jag
ville få ett bättre resultat. Andra
gången visste jag att jag skulle
skynda mig, men hann ändå inte
helt klart, då fick jag 1,40.
Vad säger du till den som
tycker att det känns läskigt?
– Att den inte har något att förlora. Får du sämre än dina gymnasiebetyg gör det ingen skillnad
för dina chanser att komma in på
en utbildning, och får du bättre är
det ett plus. H

CIVILINGENJÖR
HÖGSKOLEINGENJÖR
PLANERINGSARKITEKT
SJUKSKÖTERSKA
PROGRAMMERARE
SPEL- BILD- OCH LJUDDESIGNER
WEBBUTVECKLARE
WWW.BTH.SE
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PLUGGAPÅCAMPUSGOTLAND.SE

cirka 1000 utbildningar
91 % har
arbete efter
endast ett år

15 utbildningsområden

csn-berättigad

skräddarsydd

n
Hitta di ing på
utbildn

Lärande
i arbete betygsatt
praktik

yrkeshogskolan.se

300 poäng
beslutsamhet

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar och utövar tillsyn över yrkeshögskoleutbildningar. Det innebär att utbildningarna står under statlig tillsyn och berättigar till
studiemedel från CSN. De allra flesta utbildningarna är avgiftsfria. Ansöker gör man
hos varje skola. Det finns över 15 utbildningsområden att välja mellan. Botanisera
och läs mer om behörighet på yrkeshogskolan.se.

Få mer än en riktigt bra utbildning signerad
Uppsala universitet. Välkommen till en ö
och ett campus som formar dig.

SATSA PÅ EN YRKESHÖG SKOLE UTBILDNING

STUDERA TILL BILD- OCH SLÖJDLÄRARE

INOM IT OCH TELEKOM I HÖST
I drygt 20 år har vi på Iftac erbjudit yrkeshögskoleutbildning
inom IT- och telekom. Utbildningarna ger dig kompetens inom
områden som efterfrågas av branschen och dessutom finns
goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen. I höst drar
vi igång fem efterfrågade och populära utbildningar.

Optotekniker
IT-säkerhetstekniker – Etisk hackare
Systemingenjör Linux
Javautvecklare
Telekomtekniker

oBild

och slöjd

- inriktning mot grundskolan åk 7-9, 270 hp (4,5 år)

Bild och media eller bild och design
- inriktning mot gymnasiet, 300 hp (5 år)
Ansök senast 18 april 2017

Ansök via antagning.se
Mer info: konstfack.se/utbildning

För mer information och anmälan
info@iftac.se • www.iftac.com
Anette Johansson 0650-556403

o

VÄLKOMMEN TILL YRKESHÖGSKOLEMÄSSAN!

Träffa Yrkeshögskolor från ditt område och hitta en utbildning som leder till jobb!
ÖREBRO– 2 MARS

Conventum, Drottninggatan 42

GÖTEBORG – 9 MARS

Ullevi, Restaurang & Konferens, Paradentrén

MALMÖ – 15 MARS

Glasklart, Dockplatsen 1

STOCKHOLM – 29 MARS

Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71B

LÄS MER PÅ WWW.STUDENTUM.SE/YHMASSAN

16

ABDALLAH FÖLJDE SIN BARNDOMSDRÖM

»Jag vill göra skillnad«
Abdallah ”Abbe” Ahmed har velat bli polis
ända sedan han var liten. I dag jobbar han
i Stockholmsförorten Rinkeby.
– Jag vill jobba med något jag är stolt över,
säger han.
Abbe Ahmed tror att hans egen bakgrund hjälper
till när han pratar med de ungdomar han träffar ute
på stan.
– Jag förstår deras problem. Jag har sex bröder
och jag var själv ute mycket, på fritidsgårdar och på
stan. Många unga som hänger ute gör det för att de
inte har något att göra. De har stora familjer där alla
inte kan vara hemma samtidigt.
I dag har Abbe Ahmed hunnit arbeta som polis
i tre år. Men vägen hit var krokig.
– Jag var så skoltrött i grundskolan, så jag gick
inte gymnasiet, berättar han.
I stället jobbade han på lager i några år. Sedan
ville han se världen och flyttade till Marocko för att
arbeta på en oljeplattform, och efter det till Spanien.
Väl hemma i Malmö igen tog han tag i polisdrömmen. Gymnasiebetygen läste han upp på folkhögskola, samtidigt som han jobbade som fält- och
fritidsassistent med ungdomar. Innan han sökte till
polisutbildningen gick han en också förberedande
utbildning för blivande poliser på folkhögskola.
När han väl sökte kom han in i Umeå på första
försöket.
– Utbildningen var jättekul. Jag kan sakna det
jättemycket, gemenskapen och att sitta i grupp och
lösa problem.

ABDAL
L
AHME AH
D
Ålder

Fram till nyligen jobbade Abbe Ahmed som
lokalpolis. Ett arbete som gör att man får mycket
kontakt med de som bor i området. Nu är han
utryckande polis, men han har fortfarande sin bas
Rinkeby. Och han är fortfarande mer än nöjd med
sitt yrkesval.
– Jag tycker det är lika kul varje gång jag går till
jobbet och tar på mig uniformen.
I grunden ville Abbe Ahmed bli polis för att göra
skillnad.
– Jag vill vara en hjälpande hand för samhället.
Och jobba med något som jag är stolt över, där jag
kan komma hem på kvällen och sova gott.
Polisyrket kan vara tufft, med långa arbetspass
och svåra situationer, men han ser också att han
verkligen gör nytta. Framförallt när det gäller att få
unga på väg in i kriminalitet på bättre tankar.
– Det finns de som har spottat efter mig som nu
hälsar glatt på mig på stan. Jag har alltid velat jobba
med ungdomar. Träffar jag på 30–40 och kan rädda
en eller två är det en vinst för mig.
Har du några tips till den som vill bli polis?
– Jobba i några år först. Och försök hitta dig själv.
Man ska inte ha bråttom. Och håll dig vältränad och
prata gärna med poliser om vad yrket innebär.
TEXT: JOHANNA KVARNSELL
FOTO: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

:
Stoc 29 år. Bor:
Sambo, kholm. Familj:
som
till polis också plugga
Gör jag . Om fem år: r
n
som i da og samma sak
g, fast
i Malmö kanske
.

BLI POLIS

P Polisutbildningen omfattar cirka 2,5 års heltidsstudier inklusive sex
månaders praktik. Utbildningen finns i Stockholm, Umeå och Växjö. Det
finns även möjlighet att plugga på distans. För att komma in krävs att man
klarar ett antal tester. Läs mer: polisen.se/blipolis
P Prognos: Goda chanser till jobb.
P Snittlön: 31 700 kronor/månad enligt SCB:s lönestatistik för 2015.
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FICK PROBLEM
MED GYMNASIET

Här tar
de sin
revansch
För Eivind Ruge och Hanna Dahlström
blev folkhögskolan räddningen. Av olika
skäl klarade de inte gymnasiet. Nu har
de snart högskolebehörighet.
TEXT: TIM ANDERSSON FOTO: ANNELIE JOHNSSON

– Folkhögskolan gör folk av folk,
säger Hanna Dahlström.
Hon är en av 240 personer som
går på Fridhems folkhögskola i
Skåne. Skolan, som ligger i jordbruksbygdebn Svalöv, är beryktad
för sina musik-, film- och skrivarlinjer. Kulturpersonligheter som Liv
Strömquist och Maia Hirasawa har
gått här.
Men Hanna Dahlström kom inte
hit för att odla estetiska talanger.
Hon går allmän kurs för att få hög-

skolebehörighet. Gymnasiet klarade
hon inte. Hon hamnade i en stökig
klass och fick inte det stöd som hon
behövde.
– Det eskalerade. Till sist klarade
jag inga studier alls, jag störtade ned
och hamnade i dåligt umgänge. När
jag nådde botten bestämde jag mig
för att ta mitt pick och pack och dra
så långt bort som möjligt för att börja
om. Jag tänkte: Skåne, varför inte?
På folkhögskolor ges inga betyg i
de enskilda ämnena. I stället får man
ett omdöme som lärarna tillsam-

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA
P Vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux för att få grundläggande
behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.
P Utbildningen pågår under ett till fyra år beroende på förkunskaper.
P Allmän kurs innehåller gymnasiegemensamma ämnen (före detta
”kärnämnen”) och ofta har du möjlighet att välja en inriktning, till
exempel idrott, drama, media, miljö/natur eller internationella frågor.

18

UGE
EIVIND PRå internatet på

år. Bor:
rund:
Ålder: 21 lkhögskola. Bakg på
t
fo
s
Fridhem inte projektarbete nostiKlarade å grund av odiag ch
do
t, p
y
g mnasie D. Blev deprimera högH
lk
D
fo
A
d
re
va
sera
att må
baka tack
hittade till ssen: Vill få andra ltur.
ku
tre
skolan. In tiva tankegångar, .
bra. Krea m år: Mår jag bra
Om fe

mans kommer
överens om. Det
såg Hanna Dahlström
som en fördel. En annan orsak
till att hon valde folkhögskola var
att elever därifrån hamnar i en
egen kvot när de ska söka vidare till
högre studier.
Vad hon inte var beredd på var
allt det som skolan skulle ge henne
på ett personligt plan.
– Man utvecklas otroligt mycket.
Här samlas människor med helt
olika bakgrundshistorier, och en del
av dem skulle man aldrig ha snackat
med i vanliga fall. När jag flyttade
hit var jag väldigt uppe i det blå. Nu
är jag vegan och allting.
Om Fridhems folkhögskola
”gjorde folk” av Hanna Dahlström
så räddade den bokstavligen livet på
Eivind Ruge.
Han hade länge livet utstakat för
sig: han skulle läsa till civilingenjör.
Problemet var bara att han aldrig fick
ihop projektarbetet i gymnasiet. Han

hade ännu inte fått
sin ADHD-diagnos,
och följaktligen inte heller den speciella hjälp som han
behövde.
Efter fyra och ett halvt års gymnasiestudier gav han upp. Och föll
ned i en mycket tung depression.
Han såg inte mycket hopp –
förrän han kom hit. Det var på sin
mammas uppmaning som han provade folkhögskolealternativet. Det
hade hjälpt henne när hon var ung,
och det visade sig vara helt rätt
för honom också. Här fann han en
pedagogik som passade honom,
ett större fokus på själva processen
och mindre på resultatet.
Och precis som för Hanna Dahlström har Fridhems folkhögskola
inneburit en avgörande personlig
utveckling.
– Jag har tänkt mycket på det
och jag tror inte att jag hade levt i
dag om jag inte börjat här. Jag har
fortfarande depressioner, men inte
alls lika svåra som förut.

ASSISTENT,
FRITIDSLEDARE
ELLER FOTOGRAF?

På folkhögskola kan du utbilda dig till ett yrke,
men även skaffa behörighet till högre studier eller
utveckla ett intresse. Du hittar alla folkhögskolor
och deras kurser på folkhögskola.nu.
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Första terminen läste Eivind
Ruge högskoleförberedande
kurser. Han var då fortfarande helt
inställd på att fortsätta
på universitetet, bli ingenjör. Men
efter sommaren insåg
han att han ville koncentrera sig mer på
personliga intressen
och valde måleri som
ny inriktning.
– Måleriet kommer
också från min mamma. När hon försökte
att fösa in mig i det
tidigare värjde jag mig,
det kändes aldrig som
mitt eget. Det gör det
däremot nu. Det är helt
fantastiskt.

från skolan. Det är en krävande
väg, men det är hennes dröm och
hon har en plan.
Eivind Ruge
däremot vill inte
planera någonting.
Han vet inte ens
om han kommer
att fortsätta med
måleriet.
– Tidigare har jag
alltid känt en stor
panik inför allting
som jag ska klara av:
bli klar med gymnasiet, gå på universitetet och så vidare.
Nu har jag släppt det
där. Jag tycker inte
ens att det är viktigt
eller stressande att
tänka på framtiden.
Jag är bekväm med vad som än
kommer att hända. H

J

Tidigare har
jag alltid
känt en stor
panik inför
allting som
jag ska
klara av.

Hanna Dahlström
vill fortsätta med marinbiologi efter att hon
har tagit sig igenom
den ”grava separationsångest” som
hon förutspår följer på uppbrottet

Gilla oss på
Facebook
Facebook.com/
bussforare.nu

BUSSFÖRARYRKET
– ETT FRAMTIDSYRKE!
BUSSBRANSCHEN HAR ETT STORT REKRYTERINGSBEHOV
– UNDER DE NÄRMSTA ÅREN KOMMER DET ATT RÅDA
BRIST PÅ BUSSFÖRARE I SVERIGE.
Bussföraryrket är ett tryggt yrke som erbjuder utvecklingsmöjligheter
och flera karriärvägar: t ex kan du vidareutbilda dig till utbildningsledare, depåchef eller trafikledare. Ofta erbjuder företagen internutbildning.
Hur blir man bussförare?
Du kan utbilda dig till bussförare i gymnasiet genom fordons- och transportprogrammet, genom YrkesVux – hör med din kommun, eller via arbetsmarknadsutbildningar som arrangeras av Arbetsförmedlingen. Man
kan även på egen hand vända sig direkt till trafikskolor runtom i landet.
Vill du veta mer om branschen?
Gå in på bussforare.nu eller kontakta
Maria Sjölin Karlsson på Sveriges Bussföretag
tel 08-762 71 55 eller maila
maria.sjolin@transportforetagen.se

övs!
Du beh
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Här finns jobben!

Vill du vara säker på att inte bli arbetslös?
Här är yrkena där det råder störst brist
på arbetskraft om fem till tio år.
TEXT: JENNIE AQUILONIUS ILLUSTRATION: MARIA RAYMONDSDOTTER
KÄLLA SNITTLÖNER: SCB:S LÖNESTATISTIK, 2015

SYSTEMUTVECKLARE
Jobbet innebär: Systemutvecklare ägnar dagarna åt att

utveckla data- och it-system inom allt från ekonomi till
industrier, webb och appar. Du ingår ofta i ett lag och
utvecklar system som ska matcha kundens behov.
Passar: Problemlösare som håller deadlines och kan jobba
effektivt. Du ska kunna minst ett programmeringsspråk.
Utbildning: Det finns många utbildningar både på
högskola och yrkeshögskola. Systemvetenskaplig
utbildning på högskolan är en väg att gå.
Prognos: Goda möjligheter till jobb.
Snittlön: 42 800 kronor i månaden.

UNDERHÅLLSTEKNIKER
Jobbet innebär: Gillar du maskiner, teknik och

problemlösning? Då kanske underhållstekniker
är något för dig. Underhållstekniker sköter underhållet av maskiner och utrustning i bland annat
industrier och på sjukhus.
Passar: Personer med bra organisations- och
initiativförmåga.
Utbildning: För att bli underhållstekniker läser
du två år på yrkeshögskola.
Prognos: Liten konkurrens om jobben.
Snittlön: 30 900 kronor i månaden för
underhållstekniker inom till exempel
vattenrening.

TANDSKÖTERSKA
Jobbet innebär: Som tandsköterska assisterar du
tandläkaren vid undersökningar och behandlingar,
utför en del behandlingar själv och sprider information om hur människor kan ta hand om sina tänder.
Passar: Dig som är serviceinriktad, noggrann och
kan få patienterna att känna sig trygga.
Utbildning: Tandsköterskeutbildning finns på
yrkeshögskolor på ett flertal orter.
Prognos: Mycket goda möjligheter till arbete.
Snittlön: 25 600 kronor i månaden.
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KOCK
Jobbet innebär: Ett kreativt jobb där du kombinerar

s maker och presenterar maträtter på ett tilltalande sätt.
Kräver också mycket planering och förberedelser.
Passar: Stresståliga, kreativa personer med organisations- och samarbetsförmåga.
Utbildning: Du som inte läste till kock på
gymnasiet kan i stället välja vuxenutbildning på komvux eller yh-utbildning.
Prognos: Branschen kokar och
behovet av kockar är stort.
Snittlön: 24 200 kronor i
månaden.

GRUNDLÄRARE
OCH FÖRSKOLLÄRARE
Jobbet innebär: Är du bra på att väcka nyfikenhet och motivera
andra? Då kan lärare vara jobbet för dig. Du planerar och genomför
undervisning för barn och unga.
Passar: Den pedagogiskt lagda som också är stresstålig och bra på
att arbeta självständigt.
Utbildning: Läs förskollärarprogrammet eller grundlärarutbildningen på högskolan.
Prognos: Det är brist på lärare och möjligheterna till jobb är goda.
Snittlön: 28 900 för både grundlärare och förskollärare.

INGENJÖR
Jobbet innebär: Ingenjörer kan arbeta inom många
olika branscher. De försöker oftast hitta lösningar
på problem och ta fram nya produkter. En stor
del av jobbet handlar om logiskt tänkande och att
jobba i team tillsammans med andra.
Passar: Dig som är analytiskt lagd, är strukturerad
och har god samarbetsförmåga.
Utbildning: Tre år på högskola gör dig till högskoleingenjör och fem år gör dig till civilingenjör.
Prognos: Det råder stor brist på ingenjörer, både i
dag och på fem och tio års sikt.
Snittlön: Cirka 36 900 kronor för högskoleingenjör
och runt 43 200 kronor för civilingenjör, beroende
på inriktning.

ANDRA YRKEN MED BRA JOBBCHANSER
P Sjuksköterskor, speciallärare och specialpedagoger, lärare i yrkesämnen, socialsekreterare,

läkare, psykologer, kallskänkor, VVS-montörer, plåtslagare, undersköterskor, snickare och andra
byggnadsarbetare, mekaniker, lastbilsförare, medicinska sekreterare och vårdadministratörer.
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Elkraftingenjör

Underhållsingenjör

– ett bristyrke, bli klar om 2 år!

– ett bristyrke, bli klar om 2 år!

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper om hur man alstrar
energi och om framtida tänkbara energikällor. Du får färdigheter
i att projektera och planera elenergins väg från kraftkälla till
konsument.

Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom
kärnkraft/kraftvärmeverk, pappers- och massaindustri,
livsmedelsindustri, järn- och stålindustri, gruvindustri
samt kemi- och plastindustri.

Processteknisk
mätingenjör

Specialistundersköterska
inom demens

– ”instrumentare” om två år?

– en efterfrågad kompetens

Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom
kärnkraft/kraftvärmeverk, pappers- och massaindustri,
livsmedelsindustri, järn- och stålindustri, gruvindustri
samt kemi- och plastindustri.

Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom
vård och omsorg i den privata och offentliga sektorn.
Din yrkesroll blir specialistundersköterska inom demens.

Utbildningarna startar: 2017-08-21
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Ansök via vår webbplats: www.hc.arboga.se

HÖGSKOLECENTRUM
VUXENUTBILDNING I ARBOGA

Tre yrken som branschen skriker efter

Fastighetstekniker

Hisstekniker

Utbildningar med mycket praktik
• Fastighetstekniker – 2 år
• Hisstekniker – 1 år
• Servicetekniker för storkök – 1 år
www.xenter.se
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Servicetekniker storkök

Öppet Hus
30 mars
6 april

INSTAGRAMSTJÄRNAN SIKTAR PÅ LÄRARYRKET

»Skolan är det
jag känner för«
På kontot @hijabmuslim har
hon 800 000 föjare från hela
världen. Men Mariam Moufid
satsar inte bara på en karriär
som influencer. Drömmen är
att bli specialpedagog.
TEXT: KARIN PERSSON FOTO: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK
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Mariam Moufid sveper in på
kaféet i grå sjal och vita sneakers,
beställer en chailatte och hinner
sitta ner en stund innan hon ska
vidare till extrajobbet som läxhjälp
på en högstadieskola i Hjulsta.
Tidigare i dag har hon både plugg
at och jobbat med sitt instagramkonto @hijabmuslim.
Både studie- och instagramkarriären tog fart för snart fyra år sedan.
Samtidigt som Mariam Moufid
började läsa på lärarprogrammet
startade hon sitt konto och började
fylla det med modebilder på sig
själv och andra i slöja. Kontot fick
snart många följare och i dag skulle
hon kunna leva enbart på pengarna
som annonser och samarbeten med

företag genererar. Men för henne
har det aldrig varit ett alternativ att
lämna studierna. Till sommaren blir
hon färdig lärare för förskoleklass
och grundskolans årskurs ett till tre.
– Jag vill verkligen vara i skolan.
Det är det jag känner för, säger hon.
På gymnasiet läste Mariam
Moufid naturvetenskapliga programmet med inriktning medicin,
inte för att det egentligen intress
erade henne särskilt mycket utan
för att det var en utbildning som
öppnade för flera olika yrkesvägar. Hon valde sedan att börja på
apotekarprogrammet vid Uppsala
universitet, men märkte snart att
det inte var något för henne.

Mariam Moufid gör
praktik på Tallbohovskolan
i Järfälla i Stockholm.

– Jag hoppade av efter ett år. Det
kändes helt ovärt att pendla till
Uppsala för att läsa något jag inte
ens tyckte var intressant.
I väntan på att komma underfund med vad som passade henne
bättre började hon
jobba som vikarie på
olika lågstadieskolor
i Stockholmsförorten
Järfälla. Hon kände
direkt att hon hittat
rätt. Hon tyckte om att
se eleverna utvecklas
och fascinerades av hur
hon själv kunde hjälpa
dem att bli bättre.
– Man träffar dem
hela tiden och skapar
en bra relation till dem.
Det var jättekul att vara
en del av deras liv.
Hon sökte och blev
antagen till grundlärarprogrammet på
Stockholms universitet
och kom direkt in i studierna. Föreläsarna var själva pedagoger och introducerade snart sina
studenter för en studieteknik som
har passat Mariam Moufid bra. När
hon ser tillbaka på sin utbildning, så
här snart fyra år senare, tycker hon
att tiden gått snabbt.
– Det går fort för man tycker om
det. Det är så roligt att plugga till
lärare och så snart du blir klar med
en kurs går du vidare till nästa.

J

Jag älskar
att hitta
lösningar på
problem
mellan
skola, elever
och föräl
drar.

Mariam Moufid valde att rikta in
sig på läraryrket för de yngsta elev-

UTBILDNINGAR FÖR
DIG SOM VILL BLI
•
•
•
•
•

SJUKSKÖTERSK A
SOCIONOM
KYRKOMUSIKER
TEOLOG
PSYKOTER APEUT

L ÄS ELLER BESTÄLL VÅR
UTBILDNINGSK ATALOG
PÅ W W W.ESH.SE/K ATALOG
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erna. I den åldern är de intresserade
av allt, de lyssnar och är positivt
inställda till skolan.
– Det är deras första period i skolan och vi är de första de möter. Just
det stadiet är väldigt viktigt.
Som lärare vill hon
utveckla sin förmåga
att bemöta olika slags
elever och föräldrar,
och lära sig att förstå
hur hon kan hjälpa
varje enskild elev att
utvecklas på bästa sätt.
Kursen i sociala relationer tyckte hon var den
mest intressanta av alla
under utbildningen.
– Den kursen är
väldigt viktig. Vi lever
i ett mångkulturellt
samhälle och den
handlade bland annat
om diskriminering.
Jag kunde verkligen
relatera till det vi fick
lära oss.
Föräldrarna kommer från Tunisien men själv är Mariam Moufid
född i Sverige. Hon är muslim och
bär slöja, och när hon skapade sitt
instagramkonto @ hijabmuslim var
det egentligen bara för sin egen
skull. Hon samlade bilder på kläder
som hon gillade, men började snart
få positiva reaktioner på det hon
publicerade och fick fler och fler följare. I dag har kontot över 800 000
följare, och hennes privata konto
har passerat 200 000. Följarna är P

SOCIALSTYRELSEN
BORDE
REKOMMENDERA
1-3 ÅR PÅ
FOLKHÖGSKOLA!
Vi får ofta höra från våra
deltagare att några av deras
roligaste och bästa år i livet var
under deras folkhögskoletid.
Hos oss får man vara sig själv
och uppmuntras till att bli det
man själv vill bli.
Låter inte så dumt va?

Vara folkhögskola
www.vara.fhsk.se
Dalslands folkhögskola
www.dals.fhsk.se
Fristads folkhögskola
www.fristads.fhsk.se
Grebbestads folkhögskola
www.grebbestads.fhsk.se
Göteborgs folkhögskola
www.gbg.fhsk.se
Billströmska folkhögskolan
www.billstromska.fhsk.se

STJÄRNA PÅ
DEN MUSLIMSKA
MODESCENEN

MARIAM
MOUFID

ockholm.
Ålder: 24. Bor: St ppa, två systrar
och pa
Familj: Mamma fem år: Har startat
m
O
.
or
br
en
och
där jag säljer
ett eget företag samtidigt som
äd
kl er
egendesignade till specialpedagog
re
da
vi
mjag pluggar
lärare. Instagra
eller jobbar som bmuslim och
konton: @hija oufid
@mariamm

På instagram lägger Mariam Moufid
upp bilder på coola muslimska outfits.

Vill du jobba i en framtidsbransch?
Hos oss finns utbildningarna som
arbetsgivarna efterfrågar.
Utveckla dina intressen hos oss!
Se vårt breda kursutbud på geijerskolan.se
Geijerskolan, 684 93 Ransäter

info@geijerskolan.se

Sök senast 18 april
campus.varnamo.se
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FLER LÄRARE
BEHÖVS

P Mariam Moufid läser
grundlärarprogrammet med
inriktning mot arbete i
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3.
P Programmet omfattar
240 högskolepoäng, vilket
innebär heltidsstudier i
fyra år.
P Du läser bland annat
matematik, engelska,
svenska, samhällsämnen
och natur och teknik. Du lär
dig också om betyg och
bedömning.
P I utbildningen ingår en
termins praktik.
P Lärare, särskilt förskolelärare och lärare i grund
skolans tidigare årskurser,
har mycket goda chanser till
jobb både på fem och tio års
sikt. Efterfrågan spås öka,
eftersom för få utbildas.
P Jobbchanserna är också
mycket goda för speciallärare, specialpedagoger
och lärare i yrkesinriktade
ämnen.
P Snittlönen för grund
lärare är 28 900 kronor/
månad.
Eleverna har mattelektion och får lära sig om volym.

P både män och kvinnor från många

olika länder. Det är tydligt att det
finns en stor efterfrågan på inspirerande modebilder för muslimer.
– Jag skapade kontot för att det är
svårt att hitta kläder för muslimska
kvinnor, men det är många som följer mig även om de inte är muslimer
och bär slöja. Kontot är för alla som
gillar mode och den stil jag står för.
Det har gått bra att kombinera
instagrammandet med studierna
eftersom båda verksamheterna är
sådana som Mariam Moufid i hög
grad kan styra över själv. I framtiden
tror hon att hon kommer att syssla

med mode på fritiden. Hon planerar
att starta en webbshop med egendesignade kläder, medan arbetet
som lärare kommer att bli hennes
huvudsyssla. Hon hoppas och tror
att eleverna kan inspireras både av
hennes kläder och av att hon väljer
att jobba i skolan samtidigt som hon
har ett framgångsrikt instagramkonto.
– Min mamma är syslöjdslärare
och när jag besökte hennes skola var
det många som kom fram och ville
prata och ta bilder. Jag kanske kan
inspirera dem för att jag har lyckats
med något, säger hon.

Hittills har hon mest mötts av
positiva reaktioner, många tycker
att hon gör något nytt och efterlängtat. Hon märker också att utbudet av
kläder och sjalar som passar henne
har blivit bättre i de stora butikskedjorna, även om det går långsamt.
Flera europeiska länder har
infört förbud mot heltäckande slöja på offentliga platser
som i skolan. Vad säger du till
dem som vill att Sverige ska gå
samma väg?
– Jag har läst skollagen. Eleverna
har rätt att utöva sin religion. Man
ska kunna ta på sig det man vill, ha

yttrandefrihet och religionsfrihet.
När man är emot det är man inte
demokratisk.
Efter examen tänker Mariam
Moufid söka jobb direkt. När hon
har skaffat sig några års erfarenhet
som lärare planerar hon att läsa vidare till specialpedagog. Som sådan
kommer hon att kunna jobba med
att hjälpa barn och elever som är i
särskilt behov av stöd.
– Jag älskar att hitta lösningar på
problem mellan skola, elever och
föräldrar. Det är det jag brinner
för. H

Yh- utbildningar i Olofström
- Automations- och Robotingenjör, 400 Yh-poäng
Heltid 2 år, start augusti 2017

HOS OSS LÄR DU FÖR LIVET!
På Göteborgs folkhögskola kan du skaffa dig motsvarande
gymnasiebehörighet för högskola, läsa en yrkesutbildning
eller studera det som intresserar dig
www.gbg.fhsk.se
goteborgs.folkhogskola@vgregion.se

26

- Verktygstekniker, 310 Yh-poäng
Heltid 1 ½ år, start januari 2018
För mer info: 0454-935 18 eller 935 14
yhs@olofstrom.se

På Studera.nu hittar
du allt du behöver
veta om studier på
Nyfiken på
studier?
universitet
och
högskola.

Vill du bli fritidsledare? Journalist?
Eller läsa klart gymnasiet?

På Studera.nu hittar du allt du
Dubehöver
kan söka
jämföra
veta omoch
studier
på universitet och högskola.
Du kan
söka och
utbildningar,
hitta
arbetsjämföra utbildningar, kolla arbetsmarknadsprognoser,
få
marknaden och få all information
information
om högskoleom högskoleprovet.

provet och mycket mer.

Välkommen till
www.ljungskile.org | 0522-68 69 00 | folkhogskola@ljungskile.org

Löftadalens folkhögskola i Åsa
www.regionhalland.se/loftadalen

tel 0340-58 18 00

- Allmän kurs - behörighetsgivande kurser
- Bild och Konstlinjen 1-2 år (även som distanskurs)
- Keramiklinjen 1-2 år
- Textila återbruk 1-2 år
- Textil - Vävning, halvfart
- Danslinjen årkurs 1 och 2
- Musikallinjen
- Singer-Songwriterlinjen årskurs 1 och 2

西

– studera ett läsår i Asien
hyllieparkfolkhogskola.se

Är du i behov av grundskole- och gymnasiekompetens för att få det jobb du vill ha, eller
kanske för att plugga på högskola eller universitet? Brunnsviks allmänna kurs på vår
folkhögskola i både Gävle och Borlänge
kan ge dig just detta!
Båda skolorna är centralt belägna och lätta
att pendla till. Du läser här in grundskola och/
eller gymnasiekompetens, ofta ämnesintegrerat vilket ger en större helhetsbild där vi
tar tillvara dina tidigare erfarenheter när du
Besök vår hemsida:
lär dig nya kunskaper. På detta sätt blir
www.brunnsvik.se & hitta
du förberedd för kommande studier
vad som passar just dig!
och yrkesliv.
Du är välkommen att besöka

Brunnsvik Creative Music,
Band & Artist/Musiker,
Musikpedagog

oss & se våra fantastiska
lokaler. Sök till oss
– alla är välkomna!

Vill du eller du och ditt band ”slå igenom”?
På Brunnsvik folkhögskola kan både enskilda artister och band utvecklas med lärare som själva är aktiva musiker. Med brett utbud av
valbara kurser kan DU utveckla det du behöver för att nå dina drömmar
och mål.

Möte mellan
öst och väst

Kinakurs

Allmän kurs – Borlänge & Gävle

Tre spår:
Kultur

– Musikerinriktning för dig som vill jobba som frilansmusiker.
– Band och Artist för dig som vill utvecklas som låtskrivare och artist.
– Högskoleförberedande musikpedagoglinje för dig som
i framtiden vill arbeta helt eller delvis som lärare.

Språk
Diakoni
www.brunnsvik.se
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JESPER BLEV PRECIS FÄRDIG SJUKSKÖTERSKA

»Arbetsgivarna sliter i oss«
Nära, personliga möten och en
arbetsplats där det händer mycket.
Det lockade Jesper Delsander till
sjuksköterskeprogrammet. Han
vill jobba inom hjärtsjukvården.

JESPER
DELSANDERing.
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– Hjärtat är ett livsviktigt organ, om
det inte funkar påverkas hela kroppen.
Hjärtat är också komplext och vården
innehåller många ingrepp och operationer.
Det säger Jesper Delsander som
precis har tagit examen från sjuksköterskeprogrammet i Linköping. Utbildningen innehåller mycket praktik
och han har fått prova på allt från vårdcentral och äldreboende till cancervård
och kirurgisk akutmottagning.
Det var på kardiologiavdelningen, dit
hjärtpatienter kommer, som intresset för
den typen av vård väcktes.
– Som sjuksköterska har jag ansvaret för
omvårdnaden och att patienten får den
behandling, medicinering och rehabilitering som är planerad. Tillsammans med undersköterskan
är jag den som är närmast
patienten, som ser förändringar och förbättringar,
och utvärderar de åtgärder eller den behandling
som utförts.
Men sjuksköterska
var inte det självklara yrkesvalet från
början. Med bara en
månad kvar till sista
ansökningsdagen
bestämde sig Jesper Delsander och
sökte. Han hade
länge velat arbeta
med människor
och funderat på
allt från polis till
lärare och personalvetare. En tid
jobbade han som
barnskötare

med funktionsnedsatta barn och hade då
mycket kontakt med vården. Sjukhuset var
en spännande miljö där det verkade hända
mycket.
– Jag har alltid blivit bra bemött av sjukvårdspersonal och då känt att de gör ett bra
och viktigt jobb. Som sjuksköterska blir det
många nära, personliga möten och ofta får
jag ta del av patienternas livsberättelser. Det
är viktigt för patienterna att vårdkontakten
blir bra.
Han har också ett lugn som passar yrket.
– Jag behåller lugnet när det blir stressigt.
Jag tror det är bra att kunna möta stressade
och oroliga patienter med lugn och trygghet. Och jag är en social person som kan
kommunicera, kommunikation är viktigt.
Att det blev Linköpings universitet beror
delvis på att Jesper Delsander kommer
härifrån. Men han hade också hört att
sjuksköterskeprogrammet jobbade på
ett särskilt sätt: problembaserat lärande.
Studenterna jobbar i grupper, utgår från
verkliga patientfall eller påhittade scenarier
och diskuterar tillsammans vad de behöver
göra för att hjälpa patienten.
– Det var mycket eget ansvar och diskussioner. Lärarna sa aldrig att vi skulle läsa de
och de sidorna i kurslitteraturen till den och
den tentan. Det har gjort mig duktig på att
ta reda på information och lösa problem.
Nu har Jesper Delsander precis tagit
examen. Han har redan fått jobb på den
kirurgiska avdelningen på thorax-kärlkliniken i Linköping. Här behandlas sjukdomar
i bröstkorgen – hjärtat och lungorna – och
kliniken bedriver också kärlkirurgi. Arbetet
som sjuksköterska handlar om att se till att
patienterna mår som de ska, att de får rätt
smärtbehandling, börjar äta ordentligt och
kommer upp och rör sig.
Det var inga problem att få jobb.
– Det behövs sjuksköterskor och arbetsgivarna sliter i oss. Jag jobbade en sommar
som undersköterska på thorax och fick goda
vitsord därifrån. H

TEXT: JENNIE AQUILONIUS
FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON

JOBBET SOM SJUKSKÖTERSKA

P Sjuksköterskeprogrammet är tre år långt och finns
på flera lärosäten och orter i Sverige, bland annat vid
Karolinska institutet i Stockholm, Linköpings universitet och Göteborgs universitet.
P Som sjuksköterska har du goda chanser till jobb. Det
är ett av de jobb där det råder störst brist på arbetskraft, både just nu och på fem och tio års sikt.
P Snittlönen ligger på 33 700 kronor/månad.
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5 knäppa kurser
Vardagens mysterier
förklarade A

Brodera det du
ser i din närhet

7,5 hp, Umeå universitet
Varför är det svårt att öppna frysen
andra gången? Varför byter höger
och vänster plats i spegeln men inte
upp och ner? Varför faller smörgåsen
med smöret neråt? Inte kärnfysik
precis, och kanske inte heller ett steg
framåt längs arbetslinjen, men bra
samtalsunderlag på efterfesterna.
Start: Sommarterminen 2017.
Behörighetskrav: Grundläggande
behörighet.

Biskops Arnö
– Nordens folkhögskola
Gillar du natur och broderi? I så fall
är det här kursen för dig. Under
några sommarveckor får du tillsammans med andra brodera fritt utifrån
de vackra omgivningarna kring
Biskops Arnös folkhögskola.
Start: Sommarterminen 2017.
Behörighetskrav: Inga.

Dryckeskunskap I

1 år, Gotlands folkhögskola
Vem behöver inte livskraft, eller
nya öppningar i livet? Eller för den
delen verktyg för att påverka sin
situation, nya vägar, nya kontakter
och medvetenhet om ens egna
inneboende resurser? Allt det här
får man möjlighet till på Gotlands
folkhögskola.
Start: Höstterminen 2017.
Behörighetskrav: Inga.

7,5 hp, Örebro universitet
Om du till äventyrs skulle vilja fördjupa dig i uråldriga discipliner som
öl, vin och sprit är den här kursen
perfekt. Efteråt ska du kunna ge en
grundläggande beskrivning av världens drycker.
Start: Höstterminen 2017.
Behörighet: Grundläggande
behörighet.

Livskraft – hitta nya
öppningar i ditt liv

igt
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Vampyrer och makt.
Konstruktionen av vampyren
i fiktion och samhälle

15 hp, Linnéuniversitetet
Vampyrerna är kanske inte riktigt lika heta som för några år sedan, när en
avmytologiserad värld högg tänderna i Twilight-filmerna och Låt den rätte
komma in. Om du ändå inte är mätt på blodet ger den här kursen möjlighet
till en vända till med de aristokratiska skräckgestalterna.
Start: Sommarterminen 2017.
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande
gymnasiekurser: Engelska A och Svenska B/Svenska 2B. Därtill krävs litteraturvetenskap 1-90 hp inklusive självständigt arbete om minst 15 hp.

ALLA KAN VÄXA
SÖK
NU!

Tycker du om att arbeta med små
detaljer? Vill du ha ett arbete där
du använder din precision, koncentration och ditt tålamod? Då är
urmakaryrket något för dig.
Sök nu, börja plugga i augusti.
Behovet av välutbildade urmakare är mycket
stort runt om i världen och Urmakarskolan i
Motala är en av få skolor som är godkända av
den schweiziska urindustrin.

tucsweden.se
urmakarskolan.com

Gillar du idrott
och hälsa?
På GIH kan du utbilda dig till

ALLMÄN KURS - Fiske Hund Hälsa Skapande
MUSIK - ARTIST - Musikpedagog - Integration
KONFERENS - EVENEMANG - SOMMARKURSER

www.ålstafolkhögskola.se

– idrottslärare
– hälsopedagog
– tränare
– sport manager*
Sök innan 15 april på
antagning.se
*I samarbete med Södertörns högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan
vid Stockholms Stadion

gih.se
29

FOTO: GETTY

Betygen räcker inte till juristlinjen

?
!

Jag har alltid velat bli jurist men nu räcker
inte mina betyg. Vad ska jag göra?

dem som läser distanskurDet är många som
sen ”Utvidgad juridisk
söker till juristintroduktionskurs” på
linjen, så det krävs
Gör
15 högskolepoäng
höga betyg för att
högsko
erbjuds de 20 bästa
komma in. Ett tips
provet leflera
studenterna plats på
är att göra högskogånger
juristprogrammet.
leprovet, och göra
Arbetsmarknaden
det flera gånger.
är god för personer som
De flesta förbättrar
sitt resultat efter några
arbetar inom olika jurist
gånger.
yrken, som advokat, domare,
Lunds universitet har också en
kronofogde eller åklagare, så det är
genväg in till programmet. Bland
ett bra yrkesval.

Kan jag jobba med min hobby?

?

Jag älskar idrott och spelar både fotboll och hockey.
Min fråga är: Kan jag jobba med det? Idrottslärare
känner jag till, men finns det fler yrken där jag kan få
syssla med mitt intresse?

Info ka
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om oningar
d
utbilar du på
hitt era.nu
stud

!

Vill gärna bli skolpsykolog

?
!

Jag jobbar som fritidsledare i dag, utan att ha någon
utbildning, men vill egentligen bli skolpsykolog. Vad
finns det för vägar att gå?

Om du vill arbeta som skolpsykolog ska du läsa psykologprogrammet som finns på ett flertal
orter i Sverige. En skolpsykolog
arbetar i smått och stort, dels på
individnivå med enskilda elever,
dels mer övergripande. Läs mer
på psykologguiden.se så får du
en överblick av vad yrket kan
innebära.

Munka folkhögskola, med ca
150 deltagare, är belägen i
Munka Ljungby i nordvästra
Skåne. Här kan du komplettera
din gymnasieutbildning, gå vår
förberedande konstutbildning
eller någon av våra yrkesutbildningar. Du kan pendla hit eller
bo på vårt internat. Vissa utbildningar kan du läsa på distans.
Läs mer på
munkafolkhogskola.se.
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Skolkurator är också ett yrke
att fundera på om du vill arbeta
med att hjälpa elever som har
det kämpigt. Då läser du socionomprogrammet som finns på de
flesta högskolor och universitet.
Information vad socionom- och
psykologprogrammet innebär och
vilka yrken som de förbereder dig
för hittar du på studera.nu.

Allmän kurs Munka Ljungby och Perstorp

Fotoskolan Munka

Konstskolan Munka

Lärarassistent distans

Hälsocoach Munka

Ditt idrottsintresse kan leda till både det ena och det
andra. Kolla exempelvis på yrket fysioterapeut som
handlar om att förstå kroppen och hjälpa människor att
uppnå maximal rörlighet. Eller undersök utbildningar
inom området ”sport management” som kombinerar
intresset för idrott, ledarskap och ekonomi.
Tränarutbildningar i olika former finns också på
bland annat på Gymnastik- och idrottshögskolan
(GIH) i Stockholm.
Idrottsrelaterade utbildningar finns
också på flera andra universitet
och högskolor. Gå in på
studera.nu och sök
på ”idrott” så
kommer du
att få många
alternativ att
fundera över.
Bland annat
går det att
läsa idrottsvetenskap på
flera håll i Sverige.

SES VI
I HÖST?
Allmän linje
Skrivarlinje
Global linje
Folkhögskolan mitt i Landskrona • albins.nu

Vågar jag satsa
på musiken?

?

Jag vill gärna ha en utbildning
men har svårt med motivationen. Jag jobbar bra när jag är i
skolan men är dålig på att plugga
på egen hand hemma. Hur kommer jag vidare?

?

Jag älskar musik och vill
gärna satsa på det men mina
föräldrar tycker att jag ska välja
en ”riktig” utbildning. Hur ska
jag tänka?

!

Ibland kan det vara svårt med
motivationen, kanske du har
erfarenhet med studier i ämnen
som inte intresserat dig speciellt?
Ställ dig frågan om vad du tycker
är roligt och intressant. Läs på om
olika yrken som intresserar dig, till
exempel på Arbetsförmedlingens
hemsida, och prata gärna med personer som arbetar inom yrken som
du tycker är intressanta.
Det finns också olika utbildningsformer att välja mellan. Den
vanligaste är i klassrum på den
skola/universitet som du läser, men
du kan även läsa på distans. En del
utbildningar erbjuder en kombination som kallas ”flexstudier”, vilket
är en kombination av de två olika
studiesätten.
De flesta skolor på olika utbildningsnivåer erbjuder också läxhjälp
och extraundervisning för den som
tycker det är svårt att fixa studierna
på egen hand. Det finns också
kontaktpersoner som kan hjälpa
dig om du har extra svårt i en studiesituation, till exempel om du
har dyslexi, koncentrationssvårigheter eller liknande.

Jonas Wall,
studie- och yrkesvägledare
på Arbetsförmedlingen i Karlstad.

FOTO: GETTY

Svårt att motivera mig

!

Dina föräldrar vill dig väl och
tänker på hur du ska kunna
försörja dig. Musik är ett yrkesområde där det kan vara tufft ekonomiskt om man inte är en känd
eller riktigt duktig. Men du måste
gå din väg och göra det som du
tycker känns rätt. Undersök vilka
olika utbildningar och yrken som
finns och jämför dem. Kanske
hittar du en utbildning som passar
just dig?

Go
jobbchda
a
för djunser
hälsovå rrd

Vill jobba med djur

?

Jag vill jobba med djur,
vad finns det för utbildningar att välja på och vad
behövs för att komma in? Jag
har inte tillräckligt bra betyg
för veterinärutbildningen

!

Har du funderat på att söka en
veterinärutbildning i ett annat
land? Om det låter intressant kan du
hitta mer information på studera.nu
under fliken ”studera utomlands”. Det
finns engelskspråkiga utbildningar i
bland annat Ungern, Tjeckien, Polen
och Spanien. Glöm inte att jämföra
vad utbildningarna kostar.
Det finns andra yrken som du
också kan tycka är intressanta, exempelvis en treårig universitetsutbildning till djursjukskötare som du kan
läsa på Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU). Djursjukvård och djurhälsovård är ett område i stark tillväxt
och arbetsmarknaden är god. Som

Läs mer om våra kurser på www.runo.se
Svenska som andraspråk
på grund & gymnasienivå
Aktion för integration, Resiliens, Vapen & våld,
Genus, Mina rättigheter & Aktivism
Undersköterskeutbildning
med inriktning geriatrik, 2 år
Crossmedia & design
Grafisk form & kommunikation
50% distans
Hälsobrunnsgatan 10, 113 61 sthlm, tfn 08 - 728 57 20 | oden@runo.se

djursjukskötare arbetar du främst på
djursjukhus eller djurkliniker med
hästar, hundar, katter och exotiska
sällskapsdjur. Hovslagare kan också
vara ett alternativ. Hovslagarutbildningar finns inom yrkeshögskolan.
Lycka till!

HÄLSOCOACH – INRIKTNING PT
OCH KOSTRÅDGIVNING
Enda folkhögskolan i
Norrland som certifierar via
Branchråder för Hälsa.
TEATERLINJEN
Vi lägger tonvikt på skådespeleri
”på golvet” med 5–6 föreställningar för publik under året.
ALLMÄN KURS
För dig som saknar grundskoleeller gymnasieutbildning. Hos
oss kan du få grundläggande
behörighet.

www.ofhs.se
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VILL INTE BLI NÅGON SKRIVBORDSNISSE

Louise går igång
på elektricitet
Louise Jansson vill jobba med händerna och vara
mycket utomhus. Nu lär hon sig köra fyrhjuling, använda motorsåg och hur ett ställverk fungerar. Målet:
Att bli distributions- eller starkströmselektriker.
Som treåring hade Louise Jansson en leksakskatt som kunde
röra på sig med hjälp av batterier. Hon blev mycket ledsen när
den gick sönder. Hennes pappa som jobbar inom elbranschen
visade hur de kunde laga katten.
– Jag blev jätteglad och inspirerad, sådant ville jag också
kunna. Pappa har alltid varit kunnig inom teknik, el och stolpar.
Han är lite av min idol, jag har varit imponerad av honom och
velat gå i hans fotspår, säger Louise Jansson.
Nu pluggar hon en tvåårig utbildning till servicetekniker
inom elkraft på yrkeshögskolan vid Åsbro kursgård söder om
Örebro. Livet som servicetekniker är varierat. Ena dagen kan
du stå i skogen och laga en kabel, nästa kan du leta fel i stora
ställverk, anläggningar i elnätet som fördelar ström till olika
ledningar.
Tidigare läste Louise Jansson en mer konsultinriktad utbildning mot VVS, vatten, ventilation och sanitet, men hon insåg
att det skulle innebära mycket skrivbordsjobb. Hon ville hellre
komma ut och jobba med händerna.
Teknik lockar också, särskilt elektricitet.
– Tekniken går hela tiden framåt och man måste lära sig nya
saker. I början var det svårt att förstå sig på el, det var roligt
eftersom el skiljer sig från så mycket annat. Du ser inte el, du
hör den inte och den luktar inte.
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Utbildningen började i september och sedan dess har Louise
Jansson fått lära sig allt från teoretiska grunder inom el till att
klättra i elstolpar, ta motorsågskörkort och skarva kabel.
– Roligast var när vi fick lära oss köra terränghjuling på
skogsbanor. Det var en häftig upplevelse. Det är också kul att
lära sig de olika komponenterna i ett ställverk. Från början visste jag inte var någonting var.
Deltagarna bor i studentbostäder med gemensamt kök på
kursgården. Att både bo och plugga tillsammans skapar gemenskap.
– Vi har blivit som en familj. Vi bor, diskar, städar, handlar
och äter tillsammans. Vill jag vara med någon är det bara att gå
och knacka på, om jag vill var ifred har jag mitt eget rum.
Den lilla gruppen på färre än tio studenter har också hunnit
vara ute på sin första praktik. Louise Jansson praktiserade två
veckor på Eltel, ett tjänsteföretag inom elbranschen, och det
fick henne att vilja byta inriktning. Från början var hon inställd
på att jobba med att serva ställverk, men efter praktiken är hon
mer sugen på att jobba som distributions- eller starkströmselektriker.
– Det är en person som jobbar med nybyggnation, reparation
och underhåll av näten som försörjer samhället med el.
Louise Jansson berättar att det finns mycket jobb som servicetekniker. Dessutom börjar många äldre gå i pension. Hon
menar också att det är lättare som tjej att få arbete i det mansdominerade yrket.
– Jag tror verkligen att det är en konkurrensfördel. H
TEXT: JENNIE AQUILONIUS FOTO: KICKI NILSSON
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ELEKTRIKERYRKEN

P Utbildningar med inriktning
mot elinstallation, elkraft och
eldistribution finns på vissa
yrkeshögskolor.
P Prognos: På fem och tio års
sikt har distributionselektriker
goda möjligheter till arbete.
Installationselektriker var i
början av 2017 ett av de största
bristyrkena inom installation,
drift och underhåll, men på
längre sikt väntas arbetsmarknaden komma i balans.
P Snittlön: 30 500 kronor/
månad

HUD- OCH SPATERAPEUTYRKET
För dig som tycker om skönhet och hudvård
och gillar att arbeta med människor.
Vi har både HELTIDS- och DELTIDSUTBILDNING och har utbildat framgångsrika terapeuter sedan 1990 talet.
•
•
•
•

REDO FÖR
NÄSTA STEG?
Hos oss kan du skaffa den behörighet
du behöver för fortsatta studier.
Läs mer om oss och våra kurser:
www.eslovsfhsk.se

Vi erbjuder en utbildning i världsklass.
Du arbetar med produkter som ger verkliga resultat.
Välj Nationell eller Internationell inriktning.
Cidesco och ITEC examinationer i anslutning
till din utbildning.

Anmäl dig online eller läs
mer på www.beautyschool.se

TYCKER DU OM

skönhet och hudvård?
Låt din passion bli ditt nya
spännande yrke!
Välkommen till en spännande utbildning och
ett givande yrke. Välkommen till vår skola!
Ring 08-653 36 41 för att boka ett
personligt möte och rundvandring.

.

Kungsholmstorg 6, Stockholm • Tel. 08-653 37 22 • info@beautyschool.se

Teckenspråkstolk
och skrivtolk!

Framtiden är
närmare än
du tror

Tycker du om att arbeta med människor?
Är du intresserad av språk och kommunikation?
Vill du ha nya och spännande arbetsplatser varje dag?
Sök till våra tolkutbildningar som finns
centralt i Stockholm.
Du söker via hemsidan
www.sodertornsfolkhogskola.se

Allmän kurs
Vill du läsa in gymnasiebehörighet på en liten skola
med en trygg miljö och engagerade lärare?
Skolan ligger centralt, ett par minuters gångväg
från Solna Centrum.
Höstterminen startar 21/8
Du söker via hemsidan
www.allmankurs.se
Tel 073-0667059

Hur kommer framtiden att se ut?
Det beror på vilka val jag gör i dag.
Varje dag. För var jag än är, börjar
framtiden alltid just där.
Här. Nu.
På Högskolan i Halmstad bygger
vi en helt ny framtid tillsammans.

Sök framtiden i Halmstad
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MARIA VALDE ATT SATSA PÅ SITT INTRESSE

»Viktigast att ha
kul på jobbet«
Drömmen är att baka svenska tårtor i New York.
Nu är Maria Löwengren snart färdig konditor, efter
en ettårig komvuxutbildning i Göteborg.
TEXT: ADAM WESTIN FOTO: STEFAN EDETOFT

I dag måste glasyren till mazarinerna glänsa. Vispgrädden till
prinsesstårtan ska formas i en perfekt kupol och smörkrämen får inte
nudda marsipanen, för då blir det
gröna brunt.
Allt som Maria Löwengren och
hennes klasskompisar lärt sig under
året på Burgårdens bageri- och konditorutbildning sätts på prov under
två dagar. Eleverna står vid varsitt
bakbord och samsas om verktyg
och ingredienser. I ugnarna roterar
kanelbullar och andra bakverk, det
är varmt och kvavt.
Örebro-tjejen Maria Löwengren
snirklar ut chokladhjärtan till favoritbakverket Budapeststubbe, som
är en sorts rulltårta med mandarin
och maräng. När hon stoppar ner
hjärtat i grädden på toppen blir
hjärtat ett M, för Maria.

– Det svåraste är att få till botten
till rulltårtan. Den ska vara fluffig
och samtidigt inte för fast, för då går
den sönder när man rullar den.
Vi låter Maria jobba i fred och
talar en stund med mästerkonditorn
Jesper Långström, som går runt
i lokalen med händerna knäppta
bakom ryggen. Han har 30 års erfarenhet som bagare och brukar bjuda
på recept i SVT:s Gomorron Sverige.
Eftersom han inte är lärare sätter
han inte betyg, men han är med och
tycker till när lärarna gör sina bedömningar. Konditorbranschen ska
vara representerad i utbildningen
för att konditoreleverna ska bli så
anställningsbara som möjligt.
– Jag ser ju snabbt om de har rätt
arbetstempo i kroppen, vissa är hur
duktiga som helst.
I storstäderna finns ett jättestort
Inte en millimeter
får bli fel.

behov av utbildade bagare. Jesper
Långström tycker fortfarande att
bagare är det bästa jobbet som finns.
– Det ger mig en kick varje dag.
Du har mjöl, vatten,
lite salt och lite surdeg.
Sen blir det såhär, säger Jesper och knackar
i en limpa.

Utbildningen på Burgården är en
komvuxutbildning, alltså en vuxenutbildning på gymnasienivå. När
24-åriga Maria Löwengren skulle
börja gymnasiet i hemstaden Örebro var hon
nära att välja restaurang- och livsmedelsprogrammet, där man lär
sig samma saker som
på Burgården. Men då
är det utspritt över tre
år, samtidigt som man
läser de vanliga gymnasieämnena. I stället fick
konditordrömmarna
vänta några år och Maria gick samhällsvetenskaplig linje, vilket hon
är glad över idag.
– Första året på
gymnasiet funderade
jag på om jag skulle byta, men jag
är så glad att jag nu har gått den
här utbildningen istället. Vi har det
mycket mer intensivt – ett helt år
med bara bageri och konditori, jag P

J

Efter sju timmars
intensivt bakande
andas Maria och
klasskompisarna ut i
den svala kafeterian.
Under tiden bedömer
Jesper Långström och
lärarna bakverken.
Utanför fönstret åker
spårvagnar förbi. Burgårdens utbildningscentrum ligger vid
Korsvägen i Göteborg, nära Gamla
Ullevi och Svenska mässan. Förutom
bagare och konditorer utbildas här
även kockar, frisörer, barnskötare
och mycket annat.

I storstäd
erna finns
ett jätte
stort behov
av utbildade
bagare.

BLI BAGARE ELLER KONDITOR

P För att få en grundläggande utbildning till bagare och konditor är det
vanligast att läsa restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet.
P Det finns även ettåriga komvuxutbildningar i bland annat Göteborg,
Stockholm, Malmö, Nässjö och Jönköping. Då komvux finansieras av
kommunen måste du vara folkbokförd där du studerar eller få godkänt av
din hemkommun.
P Dessutom finns två yrkeshögskoleutbildningar, en i Göteborg och en
i Kristianstad.
P Ingångslönen ligger på 21 000 kronor/månad plus ob-ersättning för
helg och tidig morgon. Snittlönen är drygt 25 000 kronor/månad.
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Marsipanen till prinsess
tårtan ska formas till en
perfekt kupol.

Juryn, bestående av lärarna
på utbildningen och mäster
konditorn Jesper Långström
(t h), närstuderar elevernas
skapelser.
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P tror att det blir en bättre utbildning

än om man har det utspritt under
tre år.
Maria Löwengren berättar att hon
aldrig skrattat så mycket som under
det senaste året, och tittar på klasskompisarna som sitter vid bordet
intill. Det är stor åldersspridning i
klassen. Vissa är 19-20 år gamla, andra har jobbat i ett par år. Äldst i klassen är 50-åriga Anders Lewin som
tidigare jobbade med att klippa gräs
på golfbanor. Klassen har haft bra
sammanhållning och alla försöker
hjälpa varandra när saker går fel.
– Det är nog lite skillnad jämfört
med om man läser till bagare på
gymnasiet. Vi tar det väldigt seriöst
men har väldigt roligt samtidigt,
säger klasskompisen Rebecka Höög.
Parallellt med studierna har
Maria Löwengren jobbat på restaurangen Skeppsmagasinet på
Liseberg, både i köket, som servitris
och i disken. Innan hon flyttade till

Göteborg jobbade hon i en mataffär
i Örebro där hon lagade och demonstrerade mat ute i butiken. Ända
sedan Maria Löwengren var liten har
hon tyckt om att baka och laga mat,
hon har svårt att tänka sig att hon
skulle trivas med ett kontorsjobb
där man sitter framför en dator hela
dagarna.
– Det här är ju inte det mest
välavlönade jobbet. Och så kan det
vara obekväma arbetstider, att man
börjar väldigt tidigt på morgonen.
Men jag tycker det är kul och det är
det viktigaste för mig, att känna att
jag vill gå till jobbet. Och om man
börjar tidigt så har man ju resten av
dagen ledig.
Ett annat plus med att bli bagare
och konditor är att man kan jobba
utomlands. Drömmen för Maria
Löwengren vore att jobba i New
York.
– Jag skulle nog vilja baka svenska
grejer, kanske med en twist. Om
man tittar på Instagram-konton så

GODA CHANSER TILL JOBB

P Bagare och konditorer har bra chanser att få jobb. Arbetsförmedlingens index prognos från 2016 visar fyra av fem, mittemellan ”goda” och
”mycket goda” möjligheter till jobb. Utsikterna för kockar är ännu bättre,
fem av fem.
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har amerikanska tårtor ofta väldigt
mycket botten och smörkräm. Vi
har en helt annan slags tårta här i
Sverige med mycket grädde, lättare
botten och mer varierade smaker,
säger Maria Löwengren.
Men först ska Maria Löwengren
få godkänt på komvuxutbildningen.
Bedömningen som bageri- och
konditorlärarna gör påminner
mycket om den i tv-program som
Hela Sverige Bakar eller Sveriges
Mästerkock. Maria Löwengren får

Eleven Oscar Gustafsson
pustar ut efter dagens
arbetspass.

inte vara med när hennes 13 olika
bakverk bedöms. Jesper Långström
och de andra hårdgranskar Budapeststubbarnas storlek och form,
prinsesstårtans dekorering och
mycket annat.
När bedömningen är klar så är
Maria Löwengren ett steg närmare
drömmen om New York. Hon har
klarat slutprovet. Allra mest nöjd är
Jesper Långström med mazarinerna.
– Det till och med blänker om
dem. Vad kul. H

Drömmer du om att jobba
med möbler och inredning?
Folkuniversitetets Hantverkscentrum
erbjuder YH-utbildningar som bygger på
den tradition, kunskap och utveckling
som gjort Tibro till Sveriges möbel- och
inredningscentrum.

folkuniversitetet.se/hantverkscentrum
sen a s t
A n s ök j
a
m
5
1

ÄR DET DIG VI SÖKER?
Just nu letar vi efter dig som vill plugga till ett yrke
och få jobb direkt efter examen.
Vi har yrkeshögskoleutbildningarna till framtidsjobben:

Drömmer du om att i framtiden ha ett kreativt
yrke eller vill du mest utveckla din förmåga
att skapa? Nyckelviksskolan ger ettåriga
högskoleförberedande utbildningar inom konst,
konsthantverk, arkitektur och design samt en
tvåårig yrkesutbildning för hantverkspedagoger.

E-HANDELSLOGISTIKER VERKTYGSMAKARE
LOKFÖRARE PROJEKTLEDARE-INFRASTRUKTUR
SIGNALTEKNIKER PRODUKTIONSUTVECKLARE
Du pluggar 1 eller 2 år beroende på utbildning och sedan
har du en yrkesroll med goda chanser till jobb.

Hos oss utvecklar du hantverkskunnandet och
formkänslan tillsammans med den konstnärliga
förmågan, modet att följa din egna idé och att
uttrycka dig självständigt.

SÖK
NU!

Sista dag för ansökan och arbetsprover
är måndag 29 maj.
M ER IN F O :

www.nyckelviksskolan.se

Läs mer på nassjoakademin.se

VAD HAR DU
FALLENHET FÖR?
Byggnadsingenjör, civilingenjör, miljöexpert,
arbetsledare, mätningstekniker, platschef,
konstruktör, affärsutvecklare...
Vill du plugga kort eller lång tid?
Jobba praktiskt eller teoretiskt?

DET FINNS
FLERA VÄGAR
TILL BYGG

Välj en bra utbildning i höst!
LÄS MER PÅ WWW.BYGGARE.COM
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Jävligt gott – och billigt
Som student gäller det hålla i
slantarna. Gustav Johansson
driver den vegetariska matbloggen Jävligt gott. Läs hans
tips om hur du kan piffa till
bugetmaten.

Kryddor
såser kaoch
sätta piff n
det mestpå
a

TEXT: STINA LOMAN

För sex år sedan började Gustav
Johansson att blogga om vegetarisk
mat, inspirerad av det han kallar för
”vegetariskt för köttätare”.
– Jag gillar klassisk husmanskost,
som ju oftast är kött. Att bli vegetarian kändes ohållbart om jag inte
kunde få käka den typen av mat.
Därför började jag att laga vegetariskt på mitt sätt. Att skriva ner
recepten var bara ett sätt att komma
ihåg dem, säger han.
Trots att han inte hade några
storslagna visioner med bloggen så
började det snart att rulla på riktigt
bra. I dag har han cirka 120 000
besökare i månaden som klickar
runt bland recepten, som har hunnit
bli runt 400. Förra året vann han
Matbloggpriset och sedan några
månader tillbaka kan han försörja
sig på Jävligt gott.
Främst är det samarbeten med
andra företag som drar in pengar.
– Jag är ingen skolad kock utan
tycker bara att det är roligt att laga
mat. Jag tror att man kan leka sig
till jobb, så länge man är tillräckligt
seriös med det man gör. I framtiden
kommer vi nog att se allt fler som
tjänar pengar på sina intressen,
säger Gustav Johansson. H

3

ENKLA SPARTIPS
Skippa äggen
När du kokar kikärtor så kokar du
dem i lite mindre vatten så att du
får ett koncentrerat spad. Det kan
du sedan använda istället för ägg i
allt från bakverk till majonnäser.
Bra för att slippa köpa ägg.
Koka egna bönor
Det är både billigare och godare
att koka sina egna bönor.
Använd fond och soja
Var inte rädd för att smaka eller
krydda upp vegetarisk mat. Lär dig
att göra (eller köp) några goda
grönsaksfonder och lägg till lite
kinesisk soja. Det kan du använda i
allting för att kompensera för
köttsmaken. Ofta så glömmer man
att tillsätta bra kryddor när
man tar bort köttet.
FOTO: DAVID JOHANSSON

GUSTAVS FAVORITRECEPT: TOFU TIKKA MASALA
Tid: 30 minuter Antal portioner: 3–4

LYX MED ENKLA MEDEL
Smakkombinationer
Lär dig vilka smaker som
fungerar ihop. Basilika, tomat
och vitlök ger dig en god
tomatsallad och grunden till vilken
god tomatsås som helst.
Köp på dig några
väl valda
kryddor, oftast
är det bara tre
kryddor som
behövs för att
skapa en
fantastisk
kombo.

1

Lär dig att
göra såser
Att göra egna
såser ger dig direkt
en lyxigare måltid. En
vanlig brunsås kan du
göra på endast havre-

2

38

grädde, kinesisk soja och
grönsaksfond.
Handla efter säsong
Det blir både billigare och
godare. Om du inte vet vad
som är i säsong så fråga i
butiken, det är deras jobb att
hålla koll på det. Köper du
grejer i säsong kanske du till
och med har råd att köpa
något ekologiskt.
Ugnsbaka grönsaker
Alla stora rotfrukter, som
morot, rödbeta, blomkål
eller kålrot, är fantastiska att ha i
ugn. Ringla över olivolja och
strö på salt och peppar. Har
du ingen ugn kan du
steka allt i en stekpanna
med lock på under lång
tid. Lägg till en god sås
och kanske några nötter.

3

4

Så gör du:
P Skiva gul lök och bryn tillsammans med
kardemumma och lagerblad.
400 g neutral fast tofu
P Tillsätt övriga kryddor (men spara lite
1 stor gul lök
gul curry och garam masala till senare då
3×3 cm ingefära
du steker tofun), riven vitlök, riven
2 klyftor vitlök
1 burk hela eller krossade tomater ingefära och cirka 1 dl vatten.
P Fräs i cirka 30 sekunder så att du får en
3 dl havregrädde
tjock kryddpasta.
1 dl vatten
P Tillsätt tomatkross och koka i cirka 15
1 msk gul curry
minuter.
1 tsk gurkmeja
P Börja sedan koka riset.
1/2 msk spiskummin
P Efter att grytan kokat i 15 minuter,
1 msk garam masala
tillsätt grädde och låt koka upp. Fiska upp
1/2 –1 tsk chilipulver efter smak
lagerbladen och eventuella kardemum2 lagerblad
makapslar och mixa sedan såsen.
1 tsk malen kardemumma eller 4 		
P Tärna och stek tofun tillsammans med
		kardemummakapslar
gul curry och garam masala tills den får
		
Salt och peppar
lite yta. Blanda ner tofun i såsen och låt
		
Färsk koriander
koka i tre minuter.
1/2 lime
P Smaka av med salt och peppar, toppa
		
Olja till stekning
med färsk koriander och lite
limejuice.
P Servera med ris och en klick
havre-crème fraiche som man
gärna kan blanda ner lite lime
och koriander i.

NAPRAPAT

Vårdinge By Folkhögskola
med fokus på

Konst Konsthantverk och Ekologisk odling
Våra utbildningar:
Keramik 1-2 år
Trähantverk 1-2 år
Konst & Hantverk
Måleri och Skulptur - Konstutbildning
Ekovegetariskt kök
Ekolo
Ekologisk odling distans
Ekologisk odling- Trädgård och Hantverk
Allmän kurs med konstnärlig inriktning
Allmän kurs distans
www.vardinge.fhsk.se

Som legitimerad naprapat kan du arbeta med
sjukvård, friskvård, företagshälsovård och inom
idrottsrörelsen. Sök till Naprapathögskolan i
Stockholm. Utbildningen är 4-årig och CSNberättigad. Läs mer på naprapathogskolan.se

Öppet Hus
1 april

kontakt@vardinge.fhsk.se

Vi erbjuder flera olika yrkeshögskoleutbildningar, alla i nära samarbete

DAGS ATT SÖKA TILL HANDELSHÖGSKOLAN!

med näringslivet. Vad vill du bli?
Lönespecialist

Urmakare

Redovisningsekonom

Systemutvecklare .net

Logistiker

Key Account
Management

Tandsköterska
Strategisk
inköpare

Digital
marknadskommunikatör

Behandlingspedagog

Offentlig
upphandlare/
inköpare

VVS-ingenjör

fler utbildningar hittar du på tucsweden.se
Stockholm • Linköping • Jönköping • Tranås • Motala • Lidköping

Skolan ligger strax utanför Åre nära

INSPIRATIONSKVÄLL FÖR TJEJER - 23 MARS, KL. 17-19
ÖPPET HUS - 30 MARS, KL. 17-19

Anmäl dig: hhs.se/meetus
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UTBILDNING I TOPPKLASS

2

U T M Ä R K TA K A R R I Ä R S M Ö J L I G H E T E R

3

NÄRA SAMARBETE MED NÄRINGSLIVET

4

S T U D E N T L I V E T PÅ H A N D E L S H Ö G S K O L A N

5

I N T E R N AT I O N E L L A M Ö J L I G H E T E R & U T B Y T E

upplevelser och äventyr
natur och tystnad
fjäll och vildmark

Konstlinje • Internationell linje
Allmän kurs • Fjäll • Friluftsliv
Bibel • Livsåskådning
...och mycket mer på

aredalensfhsk.se

©jelledobma.photography

Välkommen att söka till våra kandidatprogram senast 18/4:
EKONOMIE KANDIDATPROGRAM, BUSINESS & ECONOMICS
EKONOMIE KANDIDATPROGRAM, RETAIL MANAGEMENT
För frågor, kontakta oss på antagningen@hhs.se eller 08-736 90 00.

Läs mer på www.hhs.se/utbildning
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FÖLJER SIN DRÖM PÅ FOLKHÖGSKOLA

Hollywood nästa!
När en ny filmlinje startade på folkhögskolan i Martin Edholms hemstad kunde
ingen varit gladare än han.
– Det var helt självklart att jag skulle gå
den, säger han.
Det var lagom tills att Martin Edholm skulle ta
studenten som han fick höra att en ny filmlinje
skulle starta på Härnösands folkhögskola. För
honom fanns det inga frågetecken. Film och foto
har alltid varit hans största intressen och om
medieprogrammet inte hade lagts ner på stadens
gymnasium, skulle han ha valt att gå det. Nu
blev det barn- och fritidsprogrammet, men han
drömde hela tiden om att få ägna sig helhjärtat åt
sin hobby.
Under sommaren skapade han sin ansökan till
utbildningen – en film som skulle presentera honom själv på ett bra sätt – och fick först en plats
som reserv.

– Känslan när jag fick veta att jag kommit in var
underbar. Nu kommer jag kunna fortsätta att följa
min dröm, säger han.
Martin Edholm har sedan några år tillbaka en
Youtubekanal tillsammans med några kompisar.
De lägger upp filmer på temat extremsport. Han
har lärt sig en hel del om filmskapande via ”how
to”-klipp på Youtube, men hoppas att utbildningen ska hjälpa honom att utveckla nya idéer och bli
mer kreativ i sitt filmskapande.
Redan nu känner han att han blivit tryggare
bakom kameran.
– Hittills har det varit helt fantastiskt, väldigt
lärorikt. Man får lära sig lite om mycket. Det
handlar om grundutbildning i bild, ljud, ljus,
redigering, manusförfattande, hur man hittar
skådespelare. Alla delar som behövs för att kunna
göra en spelfilm.
Klassen är liten, bara sex studenter. Martin Edholm uppskattar att vara i en grupp av människor
som alla är intresserade av samma sak.
– Jag brinner för det här och det gör de andra
också. Vi har kul tillsammans och kan ta hjälp av
varandra eftersom alla har olika förkunskaper.
Under året jobbar de med flera olika projekt

tillsammans. Alla studenter ska leverera en egen
film vid utbildningens slut som ska visa vad de
har lärt sig. Martin Edholm tror att han kommer
att göra en dokumentärfilm. Han tycker om den
extra nerv det innebär att inte alltid kunna ta om
scener.
– Filmyrket innebär att ständigt jobba under
stress, men det är inget som är negativt i mitt
tycke. Man lär sig jobba snabbt och effektivt.
Efter utbildningen kommer han att söka jobb
som filmassistent. Han hoppas också kunna göra
exempelvis reklamfilmer som extraknäck.
Han tror att det är viktigt att skaffa bra kontakter och är beredd på att få jobba sig uppåt i
en hierarki han beskriver som hård. Målet är att
jobba som regissör och bli ett känt ansikte inom
den svenska filmbranschen.
– Jag tror att det kan hända, för när jag har ett
mål så jobbar jag mot det så hårt jag kan. Mina
mål är värda att sträva efter, känner jag.
Under ett studiebesök på en kortfilmsinspelning fick han en vidare förståelse för hur krävande det kan vara att jobba med film, hur långa
dagarna kan vara och hur mycket arbete och
pengar det ligger bakom varje scen. Han önskar
att fler kunde få chansen att vara med och se hur
det kan gå till.
– Då tror jag att fler skulle uppskatta spelfilm
mer. Det är inte bara att ta fram en kamera och
filma handhållet. Man måste ha en massa utrustning, tycka att det är roligt och ha en hel del
självförtroende. H
TEXT: KARIN PERSSON FOTO: JANNICE THELANDER
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FILMLINJEN PÅ
HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA
P En ettårig utbildning på helfart som syftar till att
ge grundkunskaper i filmproduktion. Produktionen är inriktad på kortare spelfilmer, kortare
dokumentärfilmer och musik- och dansvideo.
P Utbildning i bland annat dramaturgi, bildanalys,
regi, manus, klippning och scenografi.
P Utbildningen ska ge bra förutsättningar för att
söka vidare till högre utbildningar inom film.

VÄLJ EN UTBILDNING
SOM LEDER TILL JOBB
Örebro universitet erbjuder över 80 utbildningsprogram och
600 fristående kurser. Hos oss får 8 av 10 jobb efter examen
och här finns också internationellt framstående forskning.
Välkommen med din ansökan senast den 18 april.

www.oru.se/utbildning

SCBs statistik visar att 81 procent av Örebro universitets studenter får jobb relevant för sin
utbildning inom ett år efter examen. Den genomsnittliga siffran för riket är 73 procent.
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Vi hjälper dig att välja
På Arbetsförmedlingens
sajt finns massor av tips,
information och inspiration
för dig som är osäker på vad
du vill jobba med i framtiden.
Yrkeskompassen
Skriv in ditt drömyrke och tryck på
sök så får du veta hur stor konkurrens det är på arbetsmarknaden. Du
kan också se var i landet det är störst
efterfrågan på kockar, tandläkare
eller annat du är sugen på att jobba
som. Yrkeskompassen visar framtidsutsikter för cirka 200 av de vanligaste
och största yrkena. Du hittar den på
arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.

Intressetest
Testet består av 66 frågor som ringar
in dina intressen. Du får svara på om
du är mycket, ganska, en aning eller
inte alls intresserad av olika sysselsättningar och efter att ha svarat på alla
frågor får du se din intresseprofil och
får förslag på yrkesområden som kan
passa dig. Du får också exempel på
specifika yrken inom dessa områden
som du kan läsa vidare om. Intressetestet hittar du under fliken Yrke och
framtid.

Hitta
din väg pråarbetsfo n.
medlinge
se

Du kommer möta hat.
Kärlek. Förövare. Offer.
Du kommer behöva
ditt förnuft. Ditt mod.
Din medkänsla.
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Yrkesguiden
I appen Yrkesguiden kan du läsa om
alla tänkbara yrken. Du får veta vad
de innebär och vilken utbildning
eller erfarenhet du kan behöva för
att få jobb. Du kan också se vilka
framtidsutsikter de olika yrkena
har och till många av dem
finns dessutom yrkesfilmer att titta på. Ladda
Söker
ner appen i Appstore
du jobb?
eller Google Play.
platsjournal

en.s
Få vår e-tidninge
i mejlen varje
vecka.

”Bli polis” i
stämpelparantesen
ska fixas!

Är polisyrket något för dig?
Läs mer på polisen.se/blipolis

Yrken A–Ö
Är du nyfiken på vad en arborist
egentligen gör om dagarna? Här
hittar du en beskrivning av 450
stycken olika yrken. Du får veta vad
de innebär och kan läsa om vilka
utbildningsvägar du kan ta för att
nå målet. Till många av yrkena finns
det också filmer och intervjuer.
Yrken A-Ö hittar du under fliken
Yrke och framtid.

Starta ett helt
nytt yrkesliv.
Folkuniversitetet har ett brett utbud av yrkeshögskoleutbildningar. Hos oss får du kompetens och kontakter
som leder till jobb.

Ansö
kn
ivers
itete u!
t.se/
y

folku
n
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»De bästa av förutsättningar
kan skapa stor ångest«
Tiden efter gymnasiet ser jag lite som att stå ensam på en
hemmafest där du inte känner någon. Det finns en chans att det
kommer bli fantastiskt. Du kanske träffar nya människor (som du
inte klickar med), slås av insikter du inte visste att du hade (Drake
är sämst), möts av utvecklande utmaningar (Beer pong är inte så
lätt som det ser ut på film) och har riktigt, riktigt roligt.
Samtidigt finns risken att du bara stannar upp.
Att du inte orkar prata med någon, ser hur alla
har roligare än du eller blir genuint ledsen över att
ingen spelat ”Girls just wanna have fun” än. Den
där stå-i-hörnet-på-en-hemmafest-med-en-äckligcitroncider-i-handen-känslan kan infinna sig efter
gymnasiet också. Det där tomma.
Förutsättningarna är fantastiska. Du har precis
blivit klar med gymnasiet och kan fira in sommaren med hela livet framför dig. Men de bästa
av förutsättningar kan också skapa den största
ångesten inom en. Det är som när mamma höjer
sin julutbrända näve i luften och säger ”nu har vi
väl det trevligt” på julafton. Absolut, säger jag och
suger in prestationsångesten och låtsas bli glad
över svarta strumpor.
Det är samma sak efter gymnasiet. Men när du
kommit hem från den där backpacking-resan eller
tröttnat på att jobba på Bikbok trots att du ”gillar
mode”, så kan det också komma ett smygande sug
efter något mer. Nu vill jag börja leva mitt liv. Nu
vill jag att det ska vara på allvar. Nu vill jag kasta
mig ut, och inte för ett stup i Australien med en
rem runt könet, utan ut i en ny vardag.

vi testar oss fram och gör saker som är nytt som vi upptäcker vilka
vi är, och vad vi vill göra.
Det kanske inte blir rätt direkt. Du kanske måste söka sjuksköterskeutbildningen för att komma på att det är något helt annat du
vill göra. Men då är det okej. Det är en del av din resa.
När jag tog studenten visste jag vad jag ville
göra. Jag skulle flytta från min hemstad
Umeå till Stockholm och satsa på
skådespeleriet. Packa ner Whitney
Houston-tavlan och flytta till en annan del av landet och försöka göra
verklighet av min högsta dröm. Och
det är riskabelt, för rätt vad det är
så funkar det inte, och då kanske
det skulle vara tryggare att vara
advokat… Eller jag är för osmart för
det, men ja… Assistent till en
advokat?
Men det finns flera
vägar, och min poäng
är inte nödvändigtvis
att du måste utbilda
dig för att må bra.
Jag tror bara det är
farligt att stanna
i sängen och se
på Teen Wolf för
länge.
Så stanna inte
upp, utan fortsätt framåt. Om det
så betyder att plugga vidare, flytta
hemifrån eller satsa på det du älskar.
Stanna upp kan du göra senare, inte
i skedet när det är dags för ditt liv att
börja på riktigt. Du är för bra för det.

En av mina bästa vänner pluggade inte vidare efter gymnasiet.
Vi kan kalla henne Karl. Och i början kändes det bra. Karl ville ta
sig tiden att ”hitta sig själv”. Hon hade ju suttit i skolbänkar med
torkade tuggummin sedan hon var sju, då var det självklart okej att
ta sig tiden att vara hemma och se Teen Wolf och bara ta saker som
N ÖHitta
J S L sig
E Hsjälv. Det är ingenting fel med det.
de kommer.
Problemet var att när Karl stannade upp för att hitta sig själv, så
hittade hon ingenting. Jag tror verkligen att det är i våra utmaningar som vi formar oss själva. Det är inte hemma i mjukisbyxorna som vi kommer underfund med vilka vi är. Det är i stället när
A L O K S G Ö H K L O F

Upptäck möjligheterna på

www.helsjon.se
HELSJÖN
F O L K H Ö G S K O L A

Studera på

Helsjön!
N
N
N
N
N

Allmän kurs
Musiklinje
Bibelkurser
Kyrkans grundkurs
Studiemotiverande
Folkhögskolekurs,
SMF

William Spetz
Blev känd genom sina humorvideor
på Youtube. I dag jobbar han som
skådespelare och komiker.

ANLÄGGNINGSPROJEKTÖR CAD/BIM, 425
YHP Projektera allt från nya stadsdelar och
kommunikationsleder till bostäder och grönytor!
CAD-KONSTRUKTÖR PRODUKTUTVECKLING/
PLAST, 400 YHP En CAD-konstruktör har en
mycket central roll i produktutvecklingsfasen i
bland annat fordonsbranschen.
BYGGPROJEKTÖR CAD/BIM, 400 YHP Vill
du arbeta som konstruktör i bygg- och arkitektbranschen?
PROCESS PLANT DESIGNER,
400 YHP Vill du arbeta som
CAD-konstruktör inom
bygg- och anläggning
eller VVS, då är detta
utbildningen för dig.

FOTO: SANDRA JOHNSON

Det är inte
hemma
i mjukis
byxorna som
vi kommer
underfund
med vilka
vi är.

CAD-KONSTRUKTÖR PRODUKTUTVECKLING/
MEKANIK, 400 YHP Tyngdpunkten ligger på
användandet av avancerade CAD-system men
du får också en grundläggande förståelse för
konstruktionsteknik och design.
REDOVISNINGSKONSULT, 400 YHP Efter
examen kan du bl a arbeta som redovisningsekonom, redovisnings- och revisionsassistent
samt ekonomiansvarig.
AUTOMATION- & ROBOTINGENJÖR, 400 YHP
Robottekniken är på frammarsch och med denna
utbildning blir du en viktig del i utvecklingen!
KVALITETSSÄKRARE & TESTARE INOM IT,
300 YHP Efter avslutad utbildning kan du arbeta
som t ex funktionstestare, testspecialist eller
mjukvarutestare.

KONTAKT: Kerstin Uddenberg, 0300-83 33 30
kerstin.uddenberg@kungsbacka.se
www.yh.kungsbacka.se

43

Avsändare: Arbetsförmedlingen
113 99 STOCKHOLM

Hej Bashar!
Du pluggar till matematiklärare i Uppsala.

Varför lärare?
Jag hade flera grymt bra lärare på gymnasiet som uppmuntrade och fick mig att
bli den jag är idag.Tack vare dem, att jag
gillar att lära ut, tala inför människor och
mitt intresse för matematik så insåg jag
att läraryrket är min grej. Nu vill jag vara
en förebild och inspirera mina elever till
att få en positiv syn på ämnet matematik.

Vad har studierna vid Uppsala
universitet gett dig hittills?
Efter snart två terminer som lärarstudent har jag fått massor av nya
vänner och lärt mig helt nya saker. Jag
känner verkligen att jag har utvecklats
som person av att plugga här.

Välj mellan
förskollärarprogrammet,
grundlärarprogrammet eller
ämneslärarprogrammet

www.uu.se

