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STOCKHOLM
GYMNASIEVALET

Stans bästa skolor – om
eleverna själva får välja
STOCKHOLM. Har du fortfarande inte bestämt
dig vilket program eller
gymnasium du slutgiltigt ska välja? Då kan
rekommendationer av
gymnasieeleverna själva
vara till hjälp.

Syo, lärare och kamrater i
all ära, men den bästa rådgivaren i gymnasievalet måste vara eleverna som redan
går på skolan. Stockholm
stads statistikkontor (USK)
har gjort en enkätundersökning där man ställer
frågor om kvalitet och om
eleverna vill rekommendera skolan till andra.
– Omdömena ger en bra
bild av vilka skolor som är
bra. Ofta är det skolor med
estetiska program som

hamnar högst. Jag tror det
beror på att de eleverna är
mest motiverade i sitt skolval, säger Jan Ivarsson på
USK.
Elever som går på yrkesinriktade program har däremot inte så gott att säga
om sin skola.
– Det behöver inte betyda att skolan är dålig, det
kan bero på att eleverna är
skoltrötta, säger Jan Ivarsson.
Intressant är att några
gymnasier med höga intagningskrav ändå hamnat rätt lång ner. Som IBskolan, Lycée Français och
Östra real.

GÅR ATT ÄNDRA TILL 11 MAJ

BÄSTA GYMNASIERNA

■ Cirka 35 procent av de som valt gör ändringar i sitt gymnasieval.
■ Fram till klockan 24.00 den 11 maj går det
ändra i gymnasievalet. Observera att de intagningspoäng som du fått är preliminära. Vanligtvis höjs poängen något efter vårterminen.

■ Andel elever som rekommenderar
sin skola i procent
Nordiska Musikgymnasiet .....................96
Elektrikergymnasiet ............................... 90
Rytmus ........................................................ 90
Viktor Rydberg Odenplan..................... 90
Viktor Rydberg Jarlaplan ..................... 90
Stockholms estetiska ..............................87
Djurgymnasiet .......................................... 86
Lilla Akedemien........................................ 84
Blackebergs gymnasium .......................83
Konsumentföreningens gymn ............82
Hässelby gymnasium...............................81
Enskilda gymnasiet...................................81
Kungsholmens gymnasium..................79
Kärrtorps gymnasium ............................79
Södra Latin..................................................79

SÄMSTA GYMNASIERNA
DAVID GROSSMAN
08-506 562 21
david.grossman@city.se

Frans Schartaus gymn........................... 48
Lycée Francais ......................................... 48
Stadsmissionens skola ...........................47
Brännkyrka gymnasium ........................45
IB-skolan.......................................................45
EU IT-gymnasiet ........................................45
Stockholms fria gymn.............................39
Kista gymnasium ......................................38
Walthers gymnasium .............................. 37
Enskede gård..............................................36
S:t Görans gymnasium ...........................24
Cybergymnasiet Odenplan.................... 21

”Alla som går här
är motiverade”

STOCKHOLM. Yrkeslinjer får
generellt låga betyg –
förutom Elektrikergymnasiet, en av Stockholms
populäraste skolor.

Inga tjusiga lokaler i innerstan eller gratis dator, men
Elektrikergymnasiet erbjuder bra utbildning och
i slutändan även jobb. Det
är därför eleverna höjer sin
skola till skyarna.
– Alla som går här är motiverade och man får jobba
mycket praktiskt. Det gör
att man trivs, säger Stefan
Söder, 18 år från Björkhagen.
Rektorn Ulf Friman
myser. Han och tre kolleger
lämnade sina lärartjänster
på S:t Eriks gymnasium för

två år sedan och startade
friskolan. Nu har man 120
elever.
– Vi gjorde ett bra jobb
även på S:t Erik men det
fick man inget beröm för.
Vår målsättning är en skola där inte bara lärare utan
även elever ska ha det trevligt på ”jobbet”, säger han.
Men trevligt innebär inte
kravlöshet. Lärarna accepterar inte bråk, ohyfs eller
skolk. Är man frånvarande kontaktas föräldrar och
studiebidragen kan ryka.
Avhoppen är också bra
mycket lägre än på andra
yrkesutbildningar. Endast 8
procent slutar innan tredje
året mot runt 40 procent på
andra liknande skolor.

■ Elever i gymnasiets årskurs 2
(2007) har tillfrågats om hur bra deras
skola är och om de vill rekommendera
skolan till andra elever. 91 procent av
gymnasierna i Stockholm är med. 84
procent av eleverna har svarat.
■ Didaktus Liljeholmen, Kunskapsgymnasiet Globen och Kista, Internationella kunskapsgymnasiet, NTI-gymnasiet, Stockholm International School,
Säkerhetsgymnasiet och Tyska skolan
har av olika skäl valt att inte delta i undersökningen.
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■ Eleverna trivs på Elektrikergymnasiet som
rankas som en av Stockholms populäraste skolor.
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Kvinna skadad vid explosion
En 37-årig kvinna skadades
vid en explosion på Lidingö
i går. Polisen misstänker att
explosionen orsakats av en
bomb som ska ha inträffat
när hon öppnade ett paket.
Kvinnan fick brandskador på bland annat armar
och händer och fördes till

Karolinska universitetssjukhuset.
Ytterligare en person
som bodde ovanför lägenheten skadades när han
hoppade ut genom fönstret. Polisen ska kartlägga
kvinnans liv för att se om
TT
det finns en hotbild.

Oberoende dagstidning. Utges av Stockholm City i Sverige AB. Tel: 08-506 562 00.
Upplaga: 255 300 (RS 2007). 556 000 läsare enligt Orvesto 2007: Helår.

■ 11,47 meter.
Längre än så räcker inte pengarna
från trängselavgifterna till bygget av
Norra Länken. Allt
enligt socialdemokraternas uträkningar. I går mätte
riksdagsledamot
Christina Axelsson
och landstingsråd
Lars Dahlberg ut
sträckan vid Norrtull.
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Ung vänster nerklottrat

Stökigt inför derby

Ung vänsters lokal på Södermalm blev i går åter utsatt för vandalism. Hela
nedre delen av dörren har
sparkats sönder.
Lokalens dörr har tidigare blivit nerkletad med avföring vid ett flertal tillfällen.
TT
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Det var stökigt i Stockholm
både före och efter fotbollsderbyt mellan AIK och
Djurgården på Råsunda
i går.
Tolv personer greps före
matchen, några av dem
misstänkta för våld mot
tjänsteman och några för
TT
misshandel.

