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Endast det bästa 
  är gott nog!
Självaste Albert Einstein lär ha yttrat: 
”utbildning är det som finns kvar efter 
att man glömt det man lärde sig i sko-
lan”. Hoppsan. Vart tog ”lära för livet” 
vägen? 

Men så är det förstås. Kunskaper för-
dunklas i brist på gödning. Man måste 
hålla dem vid liv för att snabbt kunna 
plocka fram dem. Vid sidan av vikten 
av att hålla kunskaperna vid liv, så är 
förstås också inlärningsmetodiken en 
bärande faktor. I det gamla skolsyste-
met på 1900-talets början betonade 
man vikten av att öva. Öva, öva, öva. 
Men i dagens stressiga och informa-
tionstäta samhälle ges inte tiden för 
detta. Mycken kunskap ska inhämtas 
på kort tid och med en växande kom-
plex inlärningsprocess finns risk att 
kunskaperna blir ytliga. Vi som lever 
i dagens högteknologiska samhälle 
har dock en stor fördel. Vi vet var vi 
snabbt kan hitta kunskaperna igen! 
På nätet! Och väl är väl det, för utan 
kunskaper – ingen samhällsutveck-
ling, inga nya innovationer och ingen 
tillväxt inom näringslivet.

Skolväsendet kommunaliserades i 
början av 1990-talet. Fram tills dess 
bestämde de statliga länsskolnämn-
derna var någonstans det skulle finnas 
gymnasium. Liksom vilket upptag-
ningsområde dessa skulle ha. Sävsjö 
kommuns gymnasieungdomar hän-
visades till Vetlanda, Nässjö och Vär-
namo gymnasier. Det blev långa dagar, 
särskilt för en del som hade lite längre 
pendling, och många ungdomar valde 
därför att istället börja arbeta direkt 
efter 9:e klass i grundskolan. 

Men så, två år efter att staten lagt 
utbildningsfrågan i kommunernas 
händer, startades Aleholmsgymna-
siet läsåret 1993/1994. Då med två 
program; industriprogrammet och 
barn- och fritidsprogrammet. Succes-
sivt byggdes sedan gymnasiet ut med 
såväl studieförberedande program som 
med fler yrkesförberedande. Självklart 
såg våra förtroendevalda bräckligheten 
i den lilla ortens gymnasium, men man 
insåg samtidigt, att ska ortens företag 
kunna utvecklas och kunna rekrytera 
kunnig personal, så måste kommunen 
ha bra och lockande utbildningsmöj-
ligheter. 

Men ett gymnasium är egentligen bara 

basen. Allt eftersom behoven växer 
bör man även kunna förmedla och/el-
ler driva kortare, riktade, utbildningar 
och kurser på uppdrag, liksom förstås, 
eftergymnasiala utbildningar.

Detta för samhällets bästa, men än 
mer för våra ungdomars framtid och 
deras bästa. Statistiken talar sitt 
tydliga språk. Vid lågkonjunktur löper 
den som bara har grundskola mer än 
dubbelt så hög risk att bli arbetslös än 
den som har någon form av gymna-
sial utbildning. Än säkrare sitter man 
om man också har eftergymnasial 
påbyggnad. För trenden visar att vi är 
en bra bit på väg ifrån ”enkla” jobb. 
Dessa finns knappt längre. Det krävs 
kunskap och utbildning på nästan alla 
jobb på alla arbetsplatser. Bara inom 
kommunen finns över hundra olika 
yrkeskategorier, som alla kräver sina 
utbildningar.

Vi ska vara stolta över vårt eget gym-
nasium. För några år sedan Sveriges 
bästa! Ungt, men naggande gott. Jag 
gillar deras devis: ”Här blir du nåt!”. 
För så är det ju.

Du som går i nian: Hoppas att Du 
också väljer Aleholm!

Per Thörnqvist 
Kommunchef
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Inga ursäkter 
 bara E-sport

”

”

”Det är både kul och inspirerande 
att se att E-sporten har kommit 
så pass långt att vi nu har gym-
nasieutbildningar anpassade för 
sporten och dess utövare.  
Sverige har de senaste 15 åren 
varit världsledande inom E-sport, 
och detta mycket tack vare 
vårt lands tidiga framsteg med 
infrastruktur och teknologi, samt 
vår relativa öppenhet inför den 
digitala tidsåldern vi lever i. 

Vi på Fnatic har alltid jobbat för 
att skapa de bästa förutsättning-
arna för våra spelare, och vi ser 
nu fram emot att jobba nära med 
Sävsjö kommun när det kommer 
till att utbilda nästa generations 
spelare, ledare och innovatörer 
inom E-sport - en rörelse och 
industri som idag attraherar över 
90 miljoner människor världen 
över.”

Patrik ”cArn” Sättermon  
- gamingchef Fnatic,  
London
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Patrik Sättermon och Fnatic på BootCamp i Sävsjö.

I höst öppnas en ny möjlighet för dig 
som älskar att spela datorspel och 
som drömmer om att tävla inom E-
sport. Då startar kursen E-sport där 
du, bredvid ditt ordinarie program, 
får fördjupa dig i och träna E-sport 
på skoltid. 

Sävsjö må vara litet till ytan men när det 
gäller E-sport kan här erbjudas allt som 
erbjuds i de större städerna plus lite till. 
Här finns bra bredband, gym för fysisk 
träning och natur för mental förberedel-
se. Men framför allt, här finns få distrak-
tioner. Sävsjö ger varje spelare chansen 
att fokusera fullt ut på sin sport. 

Som E-sportare handlar det inte enbart 
om att sitta timme efter timme framför 
datorn. Minst lika viktig är den mentala 
och fysiska träningen. Det är den som 
gör dig uthållig och fokuserad under de 
10-12 timmar en tävling kan hålla på. 
Det är den som gör att du kan hålla ner-
verna i schack när du spelar inför mycket 
folk. 

E-sportaren, bloggaren och programle-
daren Madeleine ”Maddelisk” Leander 
menar att för att kunna fokusera till 100 
procent under en match behöver man 
träna på att fokusera. Utan fysisk träning 
och stretching är det lätt att få skador 
eller svårare att fokusera.

Aleholm har sedan tidigare, bland annat 
genom sitt riksidrottsgymnasium för 
skytte, god kunskap inom specialidrott. 

Kunskap och erfarenhet som nu också 
ska användas för att utveckla dig som 
vill bli bra inom E-sport. Här jobbar till 
exempel Jonas Fyrpihl, professionell 
pistolskytt. Jonas handledde E-sportlaget 
Fnatic i mental träning, då de hade 
BootCamp i Sävsjö 2014, och sedan blev 
Sverigemästare i CS:GO.  

Jonas Fyrpihl förklarar att mental trä-
ning handlar om att kunna ha medvetna 
förberedelser inför en prestation. Det 
handlar om att ha rätt närvaro och 
om att kunna ta med sig posi-
tiva erfarenheter efter att ha 
varit inne i prestationen.

”Profileringar och för-
djupningar på gymna-
sieskolor är jättevik-
tigt, säger Madeleine. 
Unga E-sportare är en 
grupp som lätt glöms 
bort och inte tas på all-
var. De får sällan samma 
stöd av sina föräldrar som 
de som utövar köttsport. 
Därför är det extra viktigt 
med just en profilering mot 
E-sport.”

Madeleine ”Maddelisk” 
Leander
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Drömmarna och hårt arbete tar mig till målet
Emelie Johansson, boende i Köpen-
hamn har jobbat som modechef på 
tidningen COVER de senaste 5 åren. 
Under hösten 2014 bestämde hon 
sig för att satsa på karriären som 
frilansande stylist, både i Norden 
och i resten av världen. I januari i 
år blev hon utsedd till Årets stylist 
vid Elle-galan i Stockholm. 

Som tonåring hade Emelie många tan-
kar och idéer om framtiden. Samtidigt 
kunde hon inte sätta fingret på vad hon 
ville bli när hon blev stor. Därför såg 
hon programmet i samhällsvetenskap 
som en bra bas att ha med sig i livet. 

Utöver samhällsvetenskap valde hon 
också att träna handboll, vid Aleholms 
dåvarande handbollsgymnsium, på 
skoltid. Att hon hamnade på Aleholm 
berodde till stor del på bästa kompisens 
mamma, Berit Öhrn, som då jobbade på 
skolan.

— Vi var med henne på jobbet några 
gånger när vi gick på högstadiet och 
hon pratade alltid så väl om Aleholm. 
Jag tror att det hade stor påverkan på 
mitt val.

Vad minns du som det bästa med 
tiden på Aleholm?
— Berit! Och Eva Lissola, vår handbolls-
tränare. De var båda två eldsjälar 
som har inspirerat mig mycket. Vår 
samhälls lärare Rosita Milsten hade 
också en stor påverkan på mig. Jag 
gillade hennes klasser och kommer 
ihåg henne som någon jag såg upp till 
väldigt mycket. 

För Emelie och handbollskompisarna, 
som tränade mycket, var det skönt att 
skolan inte var så stor. Hon ser det som 
något positivt att alla kände alla och 
att man kunde prata med lärarna. När 
man helt plötsligt hade stukat foten 
eller skulle på rehabiliteringsträning i 
Jönköping, eller vad de kunde vara, så 
var det var lätt att hitta rätt person. 
Handbollseleverna reste på en del trä-
ningsläger och cuper och hade mycket 
träningar, för dem var Aleholmsskolan 
verkligen det bästa valet av skola. 

— Relationerna gjorde att man kände 
sig hemma varje dag och sedd av 
lärarna och sina klasskamrater. Vilket 
ledde till en trygg vardag på skolan. 
Det tror jag är en fördel när man ska 

ut i verkligheten senare, där det är så 
många människor och så hård konkur-
rens på alla sätt.

Att vara på rätt plats vid rätt tid
Efter gymnasiet flyttade Emelie till 
Stockholm och började läsa vid lärar-
högskolan. Vid sidan om studierna job-
bade hon på Balettakademin. Där kom 
hon i kontakt med en stylist som hon 
började assistera. Samtidigt startades 
en ny internationell tidning i Sverige och 
Emelie blev vald till att vara en del av 
tidningens team.

Kärleken förde sedan Emelie vidare till 
Danmark och Köpenhamn. Där blev hon 
ganska snart erbjuden jobb som mode-
redaktör på COVER, en chans hon inte 
tvekade att ta.

— Jag har haft tur som har föräldrar 
som har stöttat mig hela vägen, som 
säkert någon gång hellre hade velat att 
jag blivit på lärarhögskolan i Stockholm 
och läst färdigt där. Men jag har ärvt 
min fars envishet och min mors fantasi 
och sinne för att se om något är fint. 
Så när jag ser något jag vill och börjar 
drömma om det, då hittar jag en lös-
ning på hur jag kan komma vidare dit. 
Men jag vet att utan dem hade jag inte 
kommit så långt som jag har idag. 

Blev livet som du tänkte dig efter 
gymnasiet?
— Svårt att säga, säger Emelie efter-
tänksamt. Men jag tror det. Jag har all-
tid haft drömmar och alltid trott att de 
drömmar jag har haft, faktiskt kommer 
till att ske. Jag har vågat ta chanser och 
varit rätt bra på att vara på rätt ställe 
vid rätt tidpunkt. Jag har verkligen 
kämpat och jobbat hårt för att komma 
dit jag är idag. Jag jobbar fortfarande 
superhårt och har nya mål hela tiden 
för att komma vidare i livet. Idag till 
exempel har jag precis signat med en 
ny agent i Paris, som förhoppningsvis 
kommer att göra att jag kan nå några 
av mina nya mål i mitt liv. 

Go Aleholm
     - go wide
Drömmer du om att ge dig ut i världen? Vill du blir något stort, men vet inte riktigt vad. Kanske längtar du bara bort. 
Bort till nya platser, nya människor och nya utmaningar. Här är tre personer som tagit olika vägar i livet men som 
alla har valde att starta sin framtid med Aleholm.

Foto: Privat
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Allt är möjligt om man bara vill
Ervin Alic är 27 år, bor i Nacka, 
Stockholm och arbetar som mark-
nadsstrateg på Sveriges Farmaceu-
ter.

Hur hamnade du där du är idag?
 — Det var en både krokig och slump-
mässig väg. Jag inser nu att det i början 
handlar om att ta sig in någonstans och 
sedan ta sig vidare därifrån. Senare är 
det främst kontakter och relationer, att 
vara trygg och tro på sig själv, som blir 
det viktiga. Folk vet ju inte om jag är 
skitbra på mitt jobb eller inte, innan jag 
har gjort jobbet. Men de vet att jag är 
trevlig och att de skulle vilja ha mig i sin 
arbetsgrupp.

Ervin har bland annat läst Enterprising & 
Business Development, vid Linnéuniver-
sitetet i Växjö. Han har drivit filmprojekt 
och raggat sponsorer till idrottsklubbar. 
Genom tävlingen ”Diversity Challenge” 
tog han 2011 hem årets mångfaldspris 
och genom samma tävling fick han en 
praktikplats på Scania i Södertälje. Prak-
tikplatsen innebar att Ervin fick arbeta 
med Scanias hantering av internationella 
studenter. Praktiken ledde vidare till 
projektanställning med fokus på em-
ployer branding, det vill säga att beskriva 
arbetsgivarens varumärke gentemot an-
ställda och studenter. Att svara på frågan 
”Varför ska jag jobba hos er?”

Tiden på Scania la goda grunder inför 
Ervins kommande jobb, och det jobb han 
har idag, som marknadsstrateg och stu-
dentansvarig på fackförbundet Sveriges 
Farmaceuter. 

— Kortfattat kan man säga att mitt jobb 
går ut på att få studenter att gå med 
i facket. Min upplevelse är att det är 
väldigt många som inte är införstådda i 
vad ett fackförbund faktiskt finns till för 
och hur den svenska arbetsmarknaden 
fungerar.

Ervin gick naturvetenskapliga program-
met på Aleholm 2004-2006.

Varför valde du att läsa på Aleholm?
— Jag valde egentligen inte Aleholm utan 
jag valde program. På den tiden fick man 
inte välja skola, utan man gjorde sitt 
val och sen hamnade man på den skola 
som hade det programmet. Jag gick 
naturvetenskapligt program, med inrikt-
ning natur, eftersom det är en bred och 
bra utbildning som ger en bra bas och 
behörighet till nästan allt. Jag fick en bra 
plattform att stå på.

Ervin berättar att det var smidigt att läsa 

på hemmaplan. Det fanns en närhet, 
både geografiskt, men också i form av 
relationen till lärarna. Inte så att lärarna 
blev bästa kompis, men man visste alltid 
vem man skulle prata med. Att gå på en 
liten skola innebar också att man um-
gicks med alla, inte bara de på det egna 
programmet. Ervin tror att relationerna 
till lärare och andra klasser är lättare att 
utveckla och behålla på en mindre skola. 

— Man blir sedd som individ vilket är 
väldigt viktigt i tonåren. Lärarna vet vem 
du är som person.

Blev livet som du hade tänkt dig efter 
gymnasiet?
— Nej, säger Ervin och skrattar. Jag vet 
inte vad jag tänkte om livet efter. Vikti-
gast är nog att inse att man inte vet vad 
som kommer att hända. Självklart finns 
det de som har en vision, de ska ju jobba 
efter den. Men till alla andra vill jag säga: 
Oroa er inte, livet utvecklar sig. Ibland 
måste man ifrågasätta sig själv i hur man 
är och vem man vill vara. Reflektera vad 
vill jag och vart är jag nu. Man kan alltid 
ändra bana. Allt går, allt handlar om hur 
mycket man vill ha något.

Det är få av oss som inte 
använder olika appar i våra 
smartphones, mer eller mindre 
dagligen. Så fort vi vill veta 
vad det ska bli för väder, ta 
reda på senaste nytt eller bara 
njuta av en stunds avkoppling 
så åker den fram. Mobiltelefo-
nen. Ett otyg i vissa ögon och 
ovärderlig för andra. Oavsett 
vilket så är behovet av apput-
vecklare stort och förfrågan på 
nya tekniska lösningar verkar 
outsinlig. 

Appakademin är en del i inrikt-
ningen informations- och media-
teknik på tekniska programmet 
på Aleholm. Där får eleverna, 
förutom att lära sig göra appar, 
lära sig entreprenörsskap och hur 
det är att arbeta i projekt.

Idéerna till apparna kommer 
både från eleverna själva och från 
utomstående aktörer. Exempel på 
appar framtagna av Appakademin 
är:

• Sävsjö Häradsväg

• Biblioteksapp till Aleholms 
bibliotek

— Jag märker att kursen föder 
engagemang hos eleverna, berät-
tar kursansvarig Elin Henriksson. 
Det är ingen som håller på med 
annat på lektionstid utan det är 
fullt fokus på uppgiften. Just nu 
gör vi egna spel som vi hoppas 
kunna släppa på Appstore och 
Google Play.

Eleverna läser cirka 8 timmar 
webbutveckling, programmering 
och teknik specialisering i veckan 
från årskurs 2. Förhoppningen är 
att eleverna i årskurs 3 ska kunna 
driva egna UF-företag och på så 
sätt kunna använda sina kun-
skaper för att ytterligare kunna 
utveckla en teknisk produkt till 
marknaden.

>>>

Foto: Privat
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Jag kunde forma min egen väg

Oscar Målevik är född på landet 
utanför Gränna. Längtan därifrån, 
och längtan efter att få bli bagare 
och konditor, fick honom att hamna 
i Sävsjö. Han har hunnit med en hel 
del sen han gick ut livsmedelspro-
grammet på Aleholm 2007. 

Idag driver han, tillsammans med en 
kollega, Haga tårtcompani och bageri i 
Stockholm. Företaget öppnade i januari 
2014 och har, förutom ägarna, fem an-
ställda och två lärlingar. 

— Jag lovade mig själv tidigt att inte 
starta eget bageri, berättar Oscar. Jag 
hade sett på alla mina tidigare chefer hur 
slutkörda de var och vilket hårt arbete 
det är. Men så blev det så i alla fall, jag 
kunde inte hålla mig borta. 

Efter studenten fick Oscar jobb på 
drömbageriet, där han dessutom haft 
praktik under skoltiden, i Stockholm. 
Samtidigt vann han SM för unga ba-
gare, vilket medförde stor respekt bland 
branschkollegor. I Stockholm hoppade 
han runt på ett flertal olika bagerier för 
att samla på sig kunskap och erfarenhet. 
Bland annat startade han upp ett bageri 
på en cateringsfirma. Tillsammans med 
Karin Moberg startade han ett glutenfritt 
bageri i Hornstull. Men när efterfrågan 
på deras glutenfria produkter blev större 
och arbetet övergick mer i ren produktion 
längtade Oscar vidare. 

— Jag kände att jag ville arbeta mer med 
produktutveckling och mer konstnärligt. 
Så jag hamnade här, med eget stort ba-
geri och konditori. Jag jobbar hela tiden 
men älskar det!

Vägen till egen firma har varit ganska 
rak, men tuff. Oscar har alltid jobbat hårt 
och säger att det nog ligger i blodet, hela 
släkten är full av entreprenörer och egen-
företagare. Under skoltiden åkte han hem 
under helger och lov för att jobba. Han 
har alltid älskat att baka och laga mat 
och startade tidigt en enskild firma för att 
kunna frilansa inom yrket.

Att Oscar valde just Aleholm berodde till 
stor del på att han ville gå ett yrkesförbe-
redande program. Men också på skolans 
storlek. 

— Jag tyckte om friheten att sköta mig 
själv och jag tyckte om att kunna på-
verka min skolgång och på så vis även 
min egen framtid. Skolan ställde upp för 
mig på många sätt. Jag tävlade i SM för 
unga bagare under skoltiden och inför 
tävlingarna fick jag träna i skolans bageri 
på kvällarna. Så gavs det också möjlig-
het att utvidga programmet och få in fler 
kurser för oss som ville hinna med lite 
extra. Jag läste till exempel in högskole-
behörighet på Komvux under kvällstid. 
Det stödet och de möjligheterna hade jag 
aldrig förväntat mig av en större skola.  

Blev livet som du tänkte efter gym-
nasiet?

— Nej, det blev nog bättre, säger Oscar 
glatt. Jag hittade kärleken direkt efter 
studenten, är gift och har bonusbarn. 
Nu driver jag eget. Ett galet, roligt och 
framgångsrikt företag. Har hus nära mina 
föräldrar i Småland och kan ändå känna 
mig fri. Dessutom älskar jag Stockholm 
och livet här!

Foto: Joel Wåreus
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Industritekniska programmet
 – lovar alla elever jobb
På industritekniska programmet 
finns det nästan ingen elev som 
gör samma sak som den andre, alla 
jobbar med olika projekt. Det kan 
låta lite rörigt, men om man får tro 
Anders Nilsson, ämneslärare, så är 
det enda sättet.

— Vi pratar inte om klasser längre, vi 
jobbar enbart på individnivå. Alla är 
olika, lär sig på olika sätt och behöver 
därmed bemötas olika.

Enligt Anders har man i största möjliga 
mån rationaliserat bort klassrumsteori. 
Istället sitter det whiteboards lite var-
stans i verkstaden. Ena dagen kan bjuda 
på 10 minuters teori mitt i verkstaden 
medan nästa dag kan innehålla en 2 tim-
mar lång diskussion. 

Till exempel sitter Anton Paulsson, som 
går andra året, i datorsalen med en 
övningsuppgift inför ett prov. Han räknar 
och ritar i ett CAD-program. Målet är att 
bli robotsvetsare efter gymnasiet.

Samtidigt jobbar Henrik Danvall, från 
Landsbro, inne i verkstaden med att ta 
isär en hydraulkolv där olja och O-ringar 
ska bytas. Henrik läser till maskinmeka-
niker, en inriktning som togs bort just när 
han sökte. Skolan ordnade dock så att 
han fick läsa den ändå. 

— Det var därför jag valde att gå här, sä-
ger Henrik, för att man löser saker åt den 
enskilda eleven. Annars hade jag varit 
tvungen att läsa i Oskarshamn.

Närheten till alla, både lärare och elever, 
är något Henrik lyfter fram som positivt. 
Behöver man extra hjälp kan man söka 
upp läraren på rasten och få svar på sina 

frågor. Mindre klasser gör att lärarna har 
mer tid för eleverna säger han.

Jobbar för andra
— Sen är det kul att få jobba med riktiga 
projekt. Som den här hydraulkolven till 
exempel, det är en kund som kommit in 
med den och bett oss om hjälp.

Projekt finns det gott om på verkstaden. 
Nästan allt man arbetar med försvin-
ner från skolan när det är klart. Det kan 
handla om restaurering av grävskopor, 
byggnation av båtkärror eller, som förra 
året, ombygnation av skolans slakteridel.

— Då fick eleverna i årskurs 3 som 
projektarbete att bygga om slakteridelen 
till bageri, berättar Anders. Det innebar 
att eleverna var tvugna att ta till ett 
helhetstänk. Eftersom de utför många 
svetsarbeten får de gå utbildningen 
”Heta arbeten” via räddningstjänsten. De 
måste också ha ett säkerhetstänk, både 
för egen del och de övriga eleverna på 
skolan, eftersom ombygnationen innebar 
att man skulle skära i giftig färg.

Bra kontakt med näringslivet
Jag frågar den, för stunden, enda tjejen 
i verkstaden varför hon har valt den här 
linjen.

— För att få jobb, säger Johanna Gus-
tavsson självklart och ler.

För så är det. Alla elever, som vill, får 
jobb efter att de tagit studenten. 

— Vi har bra kontakt med näringslivet 
och det är inga svårigheter att få prak-
tikplatser, säger Anders. Många gånger 
är det just praktikplatserna som blir den 
första arbetsplatsen. 

Nyhet
Från hösten 2014 kan du som söker 
industritekniska programmet välja 
inriktningen CNC och verkstadstek-
nik. 

Precis som övriga elever på industitek-
niska så jobbar man mycket i projekt. 
Några elever från teknikprogrammet har 
till exempel tagit fram ventilhattar till 
säsongsavställda däck. Ventilhattarna 
graveras med VF/VB respektive HF/
HB. (Höger respektive vänster fram och 
bak.)

Arbetet vid CNC-maskinerna innebär att 
man svarvar, stansar och skär komplice-
rade delar på ett enhetligt och automa-
tiskt sätt. 

Anders Nilsson och Henrik Danvall diskuterar konstruktion vid en av verkstadens whiteboard-tavlor.
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Värt att veta
Att pendla till universitet och jobb
Om du bor i Sävsjö kommun, heltidsstuderar och är inskriven 
på något universitet eller högskola som du pendlar till, så får du 
halva resekostnaden betald av Sävsjö kommun. Mer om vårt stöd 
till pendlig för högre studier hittar du på www.savsjo.se under 
avsnittet Vägar och kommunikationer. Utbildning är viktigt för 
Sävsjö kommun och framtidens arbetsmarknad kommer att kräva 
en högre utbildningsnivå i kommunen. 

Numera är det väldigt lätt att pendla till och från kommunen. 
Många nya dubbelturer med tåg och direktbussar gör att du når 
Jönköping och Växjö inom en timme. 

Det går nästan en avgång i timmen till och från Sävsjö station 
mellan klockan 05.00 och 20.00.  

Från och med juni kommer det bli lättare att ta sig från Rörvik, 
Stockaryd och Vrigstad. Just nu pågår en planering för att med 
buss kunna nå de viktigaste pendlingsavgångarna med buss eller 
tåg. 

Är du under 20 år så kan du välja att köpa ett nytt ungdomskort 
för 150 kr i månaden. Då får du resa med all kollektivtrafik, alla 
dagar och tider i veckan och i hela länet. Se mer trafikinformation 
på www.jlt.se.

Lite mindre 
   - mycket bättre 
Med sina 280 gymnasieelever är Aleholm en liten skola till omfång, men det har inte hindrat den från att 
ligga bland de topp 20 bästa skolorna under de senaste 6 åren. I rapporten ”Öppna jämförelser Gymnasie-
skolan 2014”, där SKL jämför resultat och resurser mellan kommuner, visar Sävsjö positiva resultat inom 
flera områden. Totalt är det 290 kommuner ingår i granskningen. 

Kommunen ligger på andra plats i Sverige vad gäller gymnasieelever som uppnått grundläggande be-
hörgihet till högskola inom 3 år. 

Sävsjö hamnar på 11:e plats i Sverige när det gäller de genomsnittliga betygspoängen. Sävsjös elever 
har ett betygsgenomsnitt på 14,9 poäng (av 20 möjliga) medan det nationella betygsgenomsnittet ligger på 
14 poäng.

Sävsjö är 8:a i Sverige av de som fullföljer sina gymnasiestudier inom 3 år. 91% av eleverna på  
Aleholm slutför sina studier inom 3 år medan det nationella genomsnittet ligger på 76%.

— En viktig framgångsfaktor är skolans storlek. Den gör det är lättare att se varje elev. Jag har 
jobbat på en annan skola under flera år tidigare. När jag kom till Aleholm första gången blev 

jag överraskad över vilken lugn och bra miljö det är här. Ännu en framgångsfaktor är att 
här finns duktiga och engagerade lärare och en bra skolledning.

Dan Ol-Mårs, lärare

— Här har lärarna mer tid. De förstår och kan sätta sig in i varje elevs situation. De frågar 
om det är mycket tävlingar, om vi hinner med eller om vi kommer efter med skolarbetet. På så 
vis kan vi få mer hjälp när det behövs.

Mattias Jogmark, åk 2, Skyttegymnasiet
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Porträttet
Jätteroligt att  
kommunen satsar på 
oss unga vuxna
Genom att utnyttja resebidraget 
för högskolestudier slipper Petra 
Carlson att ta bilen från Stockaryd 
till studierna på personal- och ar-
betslivsprogrammet på universite-
tet i Växjö. Hon är med och bidrar 
till en bättre miljö och på tåget 
kan hon plugga eller ta det lugnt 
en stund innan hon är framme. 
Vanligtvis reser hon två eller tre 
gånger per vecka till Växjö, men 
beroende på vilken kurs hon för 
tillfället läser kan det också bli 
resor varje vardag. 

— Tåget går direkt och det är väl-
digt smidigt, tycker Petra. Ibland 
kan det bli lite lång väntan i Växjö 
men vid årsskiftet blev det två nya 
avgångstider och det gjorde att jag 
tjänar flera timmar varje dag. 

Önskemålet är förstås att det blir 
ännu fler avgångstider och Petra 
menar att ju fler som utnyttjar 

möjligheten till kollektivt resande 
desto större blir reseunderlaget 
och desto fler avgångar kan det bli. 
Som en positiv uppåtgående spiral 
ungefär…

För Petras del har det inte varit ak-
tuellt att flytta till Växjö eftersom 
hon vill bo i Stockaryd. Men det är 
många andra studenter som har 
valt att inte flytta till studieorten 
och därmed få dubbel hyra. Med 
resebidraget sparar man pengar 
samtidigt som man också sparar 
miljön. 

Resebidrag för högskolestudier kan 
man få om man är skriven i Sävsjö 
kommun men studerar på annan 
ort. Och det är halva resekostna-
den som betalas ut. Ansöker gör 
man på www.savsjo.se/ Vägar & 
Kommunikationer. 

5 snabba med 
  Petra Carlsson
Hur länge har du bott i  
Stockaryd?
— Jag har bott här i tre år. Jag 
kommer från Stockholm men 
mellan landade i Åre innan jag kom 
hit. Jag hade träffat min pojkvän 
Johan i Åre och valde att flytta till 
honom här i Stockaryd. 

Trivs du?
— Ja det gör jag. Det bästa är att 
det är så nära till familj och vän-
ner. När jag bodde i Stockholm 
åkte jag alltid tunnelbana till mina 
vänner. Men här kan jag gå vart 
jag än ska. Sen uppskattar jag att 
det är ett mycket lugnare tempo. 
Genom min pojkväns och hans 
föräldrars nätverk har jag kommit 
in i samhället och jag känner mig 
välkommen här. 

Vad gör du på din fritid?
— Jag är engagerad i frikyrkan 
och jobbar med ungdomar där. 
Sen tränar jag en del och umgås 

med släkt och vänner. Vi har också 
köpt ett hus som vi håller på att 
renovera, just nu håller vi på med 
köket.  

Varför valde du att börja plug-
ga på personal- och arbetslivs-
programmet?
— Jag har alltid varit engagerad i 
olika organisationer och tycker om 
att få komma med nya ideer och 
förslag. Jag hade lite tankar om att 
bli polis, civilekonom eller lärare 
men tyckte att kurserna på perso-
nalprogrammet var så intressanta.

Du har snart bara ett år kvar 
på din treåriga utbildning. Vad 
drömmer du om att jobba med 
när du är klar?
— Jag vill gärna arbeta på ett 
större företag där jag kan få lära 
mig mer i mitt yrke och där jag 
kan få bidra med mina kunskaper 
och även utvecklas som människa. 

Foto: Ywonne Gill
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Flexibel vuxenutbildning            för många
Åsa Thor är studie- och yrkesvägle-
dare (eller SYV som det också kallas) 
på Aleholmsskolan och det är till 
henne man vänder sig när man som 
vuxen vill börja plugga. 

— Vi erbjuder grundskola, gymnasium, 
svenska för invandrare (SFI) och yrkes-
utbildningar, berättar Åsa. Utbildningen 
är gratis för den enskilde, men man får 
betala sin kurslitteratur. Vi prioriterar den 
som har lägst utbildning först.

Under 2014 var det mellan 300 och 350 
elever som valde att läsa vid den kom-
munala vuxenutbildningen och det är 
kontinuerlig antagning som gäller. Vilken 
inte alltid är lätt att hantera i en liten 
kommun som Sävsjö där det är ett lägre 
elevunderlag. 

Ändock ökar efterfrågan på vuxenutbild-
ning.

— Det är många som väljer att komplet-
tera ett ofullständigt gymnasiebetyg. 
Det är gott för självkänslan att ha ett 
komplett betyg, menar Åsa. 

— Vi försöker alltid möta den enskildes 
behov och är det så att den efterfrågade 
kursen eller utbildningen inte finns här i 
Sävsjö så kan vi erbjuda undervisning på 
distans. Om man vill söka studiemedel 
måste man dock plugga på minst halvtid. 

Förutom att komplettera sin utbildning 
för vidare studier till antingen gymna-
sium eller högskola är även Aleholms 
gymnasieprogram tillgängliga för vuxna. 
Det finns alltså en stor flexibilitet för den 

som vill komplettera sina betyg för högre 
studier, ett annat jobb eller som vill läsa 
ett helt program. 

Möjligheterna till ökad kompetens och ett 
bredare yrkesliv är alltså goda. 

— Jag möter så många positiva människ-
or som kommer hit för att de har en ljus 
inställning till framtiden och för att de vill 
något med sina liv, säger Åsa. 

— Det är ett mycket meningsfullt arbete.

Det finns många vägar att gå för den som vill öka sin kompetens eller skaffa sig en ny utbildning som vuxen, menar Åsa Thor.

Vill du komma i kontakt med 
Åsa Thor kan du antingen 
ringa 0382-153 68 eller mejla 
asa.thor@savsjo.se
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Svenska För Invandrare 
  – lära för ett nytt liv
 — Svenskan är svår. Men vi trivs 
här och människorna är vänliga, det 
säger Talal, 54 och Ayham, 23. Båda 
kom till Sverige från Syrien för 10 
månader sen. För Talal är det 35 år 
sedan han gick i skolan sist, men nu 
sitter han i skolbänken igen för att 
lära sig svenska.

Sedan i november förra året huserar SFI, 
Svenska för invandrare, i Ljungaskolans 
gamla lokaler. Här finns gott om plats 
för de 200 elever, i åldrarna 20-65 år, 
som läser svenska till vardags. Undervis-
ningen var tidigare förlagd till Aleholm, 
men när elevantalet växte blev lokalerna 
för små. 

— Tidigare hade vi en mindre lokal, 
genom vilken det strömmade ganska 
många elever, så luften var ofta dålig. 
Här är det högt till tak och gott om luft, 
säger Anders Strömblad som är SFI-
ansvarig lärare.

De högre SFI-kurserna är fortfarande 
kvar på Aleholm medan nybörjarna läser 
på Ljungaskolan. På sätt och vis blir 
övergången till vidare studier naturligare 
och många elever väljer att läsa vidare 
på grundvux.

Den svenska skolan är en ny upplevelse 
för de här eleverna. De är vana vid att 
läraren talar medan eleverna upprepar 
och på så sätt tragglar in kunskapen. Att 
söka information själv är något nytt. Det 
kräver disciplin och det är lätt hänt att 
samtalen ibland svävar iväg åt annat håll. 

En annan nyhet är elevdemokrati. 
Nyligen startade man både elevråd och 
klassråd inom SFI. Kommunalrådet 
Stefan Gustafsson var på plats för att 
”släppa lös demokratin”. När eleverna 
förstod att ordet var fritt tog många till-
fället i akt att höja sin röst. Bland annat 
framkom önskemål om lunchservering i 
den gamla skolan.

Det har också framkommit önskemål från 
invandrarna själva att de vill skapa nya 
kontakter. Att kunna öva sitt nya språk 
tillsammans med svenskar. Ett sätt skulle 
kunna vara att, som Sävsjöbo, hänga 
med vid de gemenskapsaktiviteter SFI 
anordnar. För lite sedan hyrde man till 
exempel en gymnastiksal för att spela 
fotboll. Ett ypperligt tillfälle att lära sig 
hur man skramlar ihop folk till aktiviteten 
och att ju fler man är desto mindre får 
varje person betala.

Kunskap för ett nytt liv
Enligt läroplanen ska SFI-undervisningen 
ge kunskap inom privatliv, samhälls-
liv och arbetsliv. Undervisningen kan 
därmed handla om allt från hur man tar 
hand om ett hem till hur man hand-
lar eller hur det fungerar på en svensk 
arbetsplats. All undervisning utgår från 
ett arbetsmaterial. Men det finns också 
kompletterande kurser att ta via internet 
och man försöker med jämna mellanrum 
gå på studiebesök. 

Som komplement till undervisningen an-
vänds lexikon flitigt. De tjocka böckerna 

har dock bytts ut mot en app i telefonen. 
Praktiskt både i undervisningen och när 
man är ute och rör sig. 

— Min önskan är att det skulle tas fram 
olika yrkeslexikon för exempelvis de 15 
vanligaste yrkena. Utifrån vad personen 
arbetat med tidigare skulle hen kunna 
lära sig särskilda fackuttryck snabbare 
och på så vis göra ett bättre intryck vid 
en anställningsintervju, säger Anders.

En annan önskan är att det skulle finnas 
en praktisk valideringsindustri, exempel-
vis Samhall för invandrare. En ”industri” 
där man kunde arbeta under en svensk 
förman under 6 månader. På den tiden 
kan denne se vad man kan och därefter 
dela ut ett diplom som kan tas med till 
nästa arbetsgivare.

Anders Strömblad har jobbat som SFI-
lärare i 15 år, men han tänker inte sluta 
nu. För honom handlar det om så mycket 
mer än ett jobb. Det handlar om ansvar 
och medmänsklighet.

— Många kommer hit under falska 
förespeglingar om att de ska få ett jobb 
snabbt. Men det funkar inte så i Sverige. 
Det tar tid. Om du inte kan språket tar 
det i genomsnitt 7 år från det att du fått 
uppehållstillstånd till dess att du är ute i 
jobb. 

— När förhoppningarna grusas slock-
nar gnistan. Jag kan inte överge de här 
människorna, många av de unga killarna 
behöver stöd, de behöver en pappa.

Ny teknik används flitigt. Här söker några av eleverna översättningar i telefonen istället för i tjocka lexikon.
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Aleholms
  utbildningsprogram

 Sista ansökningsdag 
    15 maj

Ekonomi

Inriktning

• Ekonomi

• Juridik

Samhälls veten  skap

Inriktning

• Samhälle

• Beteende

Naturvetenskap

Inriktning

• Natur 

• Samhälle

Industriteknik

Inriktning

• Produkt och maskin-
teknik. CNC och 
verkstads teknik

• Svetsteknik. Metoderna 
MIG/MAG, TIG, MMA, 
gassvetsning och plåtbe-
arbetning

Teknik

Inriktning

• Information och media-
teknik, Appakademin

• Design och produkt-
utveckling

Restaurang och  
livsmedel

Inriktning

• Bageri

Vård och omsorg

Fördjupande kurser

• Akutsjukvård

• Psykiatri

• Äldreomsorg

Riksintag -  
Skyttesport

Inriktning

• Gevär

• Pistol

Ytterligare utbild-
ningsmöjligheter

Aleholm erbjuder grundläg-
gande kurser för dig som 
inte gått ut grundskola eller 
gymnasium, för dig med sär-
skilda behov eller för dig som 
nybörjare i svenska.

Skolan erbjuder även yrkes-
utbildning för dig som gått ut  
grundskolan.

www.aleholm.se
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 programmet
Vård- och omsorgsprogrammet 
är ett gymnasieprogram för dig 
som vill arbeta med människor. 
Du får studera och lära dig de 
grundläggande kunskaper som 
behövs för att arbeta inom 
hälso- och sjukvård, äldreom-
sorg, psykiatri, som vård- och 
omsorgspersonal och med funk-
tionshindrade. 

Här får du lära dig hur du bemöter 
och vårdar människor på ett yrkes-
mässigt sätt. Du får också ta del 
av den tekniska utvecklingen som 
används i vården. 

Programmet har inte några inrikt-
ningar, istället arbetar man med 
programfördjupningar. Inom dessa 
kan du välja kurser som leder till 

högskolebehörighet och särskilda 
utbildningar inom området, som till 
exempel akutsjukvård, psykiatri eller 
äldreomsorg. 

Utbildningen innehåller APL, Arbets-
platsförlagt lärande. Det innebär att 
du under ett antal veckor får chans 
att jobba på en arbetsplats inom ditt 
yrkesområde. Praktiken ger dig en 
inblick i yrket du valt. Du får också 
en chans att testa dina kunskaper i 
verkligheten och att knyta kontakter 
inför kommande arbetsliv.

Eftersom vård- och omsorgspro-
grammet är ett yrkesförberedande 
program kan du, som inte vill läsa 
vidare, börja jobba direkt efter gym-
nasiet.

 skyttesport
Aleholms skyttegymnasium har 
inriktningarna gevär och pistol. 
Här går elever från Gällevare i 
norr till Vällinge i söder. Elever 
från hela landet välkomna att 
söka. Utbildningen sträcker sig 
över fyra år. 

Skytteträningen genomförs på 
Sävsjö SkytteCenter inom ramen för 
kurserna idrottsledarskap, idrotts-
specialicering och tränings- och 
tävlingslära.

Det finns också möjlighet till ytterli-
gare skytteträning på fritiden. Utöver 
detta erbjuder skyttegymnasiet 
möjlighet till konditions och styrke-
träning.

Tränarna på skyttegymnasiet är 
välutbildade inom sina respektive 
discipliner.

Sävsjö SkytteCenter är en av Euro-
pas största inomhushallar för skytte.

Utöver skyttet
Undervisningen innebär inte bara 
träningspass utan även teori som 
innefattas av idrottsutövandet,  
exempelvis: 

Träningslära • Idrottspsykologi •  

Studiebesök • Etik & moral • 
 Näringslära • Ledarutbildning

För gevärsskytte
15 banor korthåll 50 meter • 80 luft-
banor 10 meter, varav 40 med elek-
troniskt självmarkerande system.

För pistol
Utomhusbana • 15 banor 25/50 
meter • 80 luftbanor 10 meter, varav 
40 med elektroniskt självmarkerande 
system

Boende
Aleholmsskolan erbjuder ett stu-
dentboende som är beläget cirka 
200 meter från skolan och cirka 400 
meter från skyttecentret.

Så här beskriver Sara Stamneströ, 
från Norge, som går tredje året på 
skyttegymnasiet, skolan.

— Jag hade lite hemlängtan i början. 
Men jag ville verkligen vara här. De 
äldre eleverna tog emot med öppna 
armar, välkomnade oss nya och tog 
hand om oss. Man är alltid välkom-
men överallt och vi gör nästan allt 
tillsammans, så man får snabbt en 
ny familj.

Riksintagande gymnasium

Vård och omsorgs-



Vår plats

  i Sverige
Många tänker fortfarande på Sävsjö som en landsortskommun, med 
betoning på skogsbruk och småskalig tillverkningsindustri, belägen 
mitt i mörkaste Småland. Det är vi också. Men något har hänt, 
samhället har utvecklats i takt med urbaniseringen. Vi är fortfa-
rande en landsortskommun med rika naturtillgångar och en levande 
industri, men Sävsjö ligger inte längre i periferin.

På mindre än en timme med kollektivtrafik kan vi nå Jönköping och 
Växjö. Det går dagligen sjutton turer mellan Sävsjö och Jönköping 
med bussar och tåg. Det går elva dagliga resor mellan Sävsjö och 
Stockholm på omkring tre timmar. Med den planerade höghastig-
hetsbanan kommer den tiden att inom tio år krympa till två timmar. 
Med en timme och fyrtiofem minuter till Göteborg, och en och en 
halv till Linköping, så blir det plötsligt möjligt att dagspendla från 
Sävsjö till flera stora svenska städer runt omkring oss. Likaså 
kommer människor utifrån att pendla till arbete i vår kommun. 
För idag flyttar många människor inte till orten de arbetar på utan 
väljer istället att pendla från sin boendeort. Med digitaliseringen blir 
det också lättare att arbeta flexibelt. Tåg och bussar får allt mer 
karaktären av mobila kontorsplatser med plats för laptopar och bra 
internetuppkoppling. 

Även om klyftan mellan stad och landsbygd ibland kan te sig stor 
så är faktiskt Sverige på väg att krympa, både fysiskt och mentalt. 
Även vi som bor i Sävsjö blir allt mer urbaniserade; vi utbildar oss 
mer, vi bor på en plats, studerar eller jobbar och utövar fritidsin-
tressen på en annan. Idag väljer vi en plats där vi vill bo, där vi vill 
att våra barn ska växa upp, och där vi trivs. Istället för att bo nära 
vår arbetsplats. Ju mer flexibla våra arbeten blir, desto mer kan vi 
planera vår fritid. Tillgång till kultur-, natur och fritidsverksamhet är 
av stor betydelse för vår trivsel. I Sävsjö har vi ett rikt föreningsliv. 
Med familjebad, tillgängliga sporthallar, skytte- och aktivitetscenter 
och ett fantastiskt kulturhus så ligger vi långt framme i jämförelse 
med andra städer i vår storlek. Detta ska vi värna om och arbeta 
med så att det blir tillgängligt för alla i vår kommun utifrån allas 
behov av fritidsintressen. 

Styrkan i den lilla kommunen ligger i att människor lever nära 
varandra och att barn- och ungdomar blir sedda. Det ser vi inte 
minst på de fina resultaten från gymnasieskolan. Med bra tillgång 
till lärarkontakt och individuella studieupplägg så blir det lättare att 
tillgodogöra sig kunskap och lyfta sina betyg. Med ett bra nätverk 
så kan nya kreativa idéer utvecklas och bli till verklighet. Här har vi 
musikfestivalen Sävsjö Celebration som ett närliggande exempel. 
Festivalen hade aldrig blivit en sådan succé om inte det funnits ak-
tiva eldsjälar, föreningar och företag som tillsammans arbetat med 
den. Det är tillsammans med andra som vi får saker att hända. 

För kommunen ligger den stora utmaningen i att skapa denna triv-
samma plats att bo på, mitt emellan våra största svenska städer, 
och att ta vara på de kvaliteter som finns. Men vi kan inte göra det 
själva. En plats är inte mer än dess befolkning. Det är vi alla som 
bestämmer hur högt i tak det ska vara, hur tolerant, öppen, kreativ 
och vänlig vår kommun ska vara. Från kommunen arbetar vi med 
att skapa god omsorg, en bra skola och attraktiva platser. Vi har 
nyss dragit igång ett centrumutvecklingsprojekt för att stärka vår 
fina stadskärna i Sävsjö. Tillsammans med samhällsföreningar och 
byalag arbetar vi för att utveckla samhällena och landsbygden runt 
omkring. Men det är du - och jag - som tillsammans bestämmer om 
Sävsjö kommun är platsen som fler väljer att bo, leva, och verka 
på. Om vi ser möjligheterna så kommer andra också att se dem. 

Kristin Nilsdotter Isaksson 
utvecklingschef
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