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SVERIGES BÄSTA SKOLA
Varje år delar Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ ut kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Som enda skolan i Sverige fick
Falufri ta emot utmärkelsen 2016, något vi fortfarande är stolta över. Falufri är en personalägd skola och vårt mål är att
eleverna ska ha gjort en personlighetsutvecklande resa under sina tre år här och att de är väl förberedda för vidare studieoch yrkesliv. Kvalitetsutmärkelsen är ett bra kvitto på att den profil och det arbetssätt vi har, fungerar för våra elever.

”Falu Frigymnasium är med sin starka kvalitetskultur
ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola”

HEJ OCH VÄLKOMMEN
TILL FALUFRI
Det är vi som skapar framtiden

S

nart är det faktiskt du och dina kamrater
som kommer att bestämma hur framtiden
ska se ut. Därför vill vi ge er de allra bästa
förutsättningarna i en skola där vi strävar mot
världens bästa lärmiljö.
Välkommen till Falufri. En lite annorlunda skola.
Den startades 2001 av fyra pedagoger som ville
förverkliga sina idéer om att ha större fokus på
mjuka värden som individanpassning, flexibilitet och
personlig utveckling.
Så är det också idag. På Falufri råder respekt och
förståelse och ett klimat där alla stöttar varandra,
både kompisar och lärare. Här ska du känna att det
råder en varm gemenskap där du och dina kamrater
verkligen trivs. Vi utvecklas tillsammans och du har
möjlighet att påverka både din egen utbildning och
skolan i stort.

Utbildning med kvalitet i fokus
Vi strävar alltid efter att bli ännu bättre. Genom
kontinuerliga mätningar och analyser av verksamheten söker vi efter lämpliga åtgärder för att
hjälpa dig uppnå bästa studieresultat och för att
skapa en miljö där alla elever mår bra. Vår personal
är delägare i verksamheten, något som bidrar till
det stora engagemanget.
På Falufri har du chans att utveckla dina egna
intressen tillsammans med andra som delar dina
passioner. Här är alla välkomna och vi respekterar
varandra.
Hos oss får du studiero, trygghet och flexibilitet i
kombination med ett internationellt perspektiv.

– Ur Domarkommitéens motivering
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Här behandlas man som
en del av skolan, ens
röst blir hörd, inte överröstad.

Vi tar din röst på allvar
Hos oss får alla elever vara med och tycka till om sina
studier. Du har en egen mentor och vi utvärderar regelbundet
utbildningens upplägg och dina resultat.
Om du har synpunkter på skolan i stort är du mer än välkommen att framföra även dessa. Vi lovar att lyssna och ta till
oss alla kloka synpunkter. Det är tillsammans som vi skapar
det goda klimatet och gör skolan ännu bättre.
Målet är att förbereda dig på vuxenlivet och hjälpa dig
att uppnå dina drömmars mål. Vi har alltid skolan och Falun
som utgångspunkt, men vi har också ett globalt synsätt och
utforskar ständigt nya perspektiv. På Falufri ger vi dig världen!

VI ÄR
ALLTID ONLINE

både lärare och elever
På Falufri använder vi den senaste
tekniken på ett effektivt sätt.

Falufri ger
dig världent
- på riktig

Våra lärare finns alltid
tillgängliga digitalt.
Det ger dem mer tid till att
coacha dig som elev.

Bästa skolmiljön
En bra skolmiljö innebär förstås trivsamma lokaler och rum
för olika typer av lärande. Men minst lika viktigt är att du
får gå i en mindre klass där alla har möjlighet att synas,
höras och får känna sig trygga.
På Falufri är det du som elev som är viktigast. Vi ger
dig vägledning, stöd och individuell hjälp för att du ska
utvecklas och nå dina mål.
Många kan känna sig lite oroliga inför gymnasiet och
de nya krav som ställs, men som elev hos oss kan du
förvänta dig en skolmiljö där du känner dig omhändertagen från start. Här ska du verkligen trivas, både med
dina studier, dina lärare och dina klasskamrater.
Vi vill att din gymnasietid ska bli både minnesvärd och
vara en bra start i livet. Läs gärna vad våra tidigare elever
tycker på sidorna 32-33.
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Stolt FN-skola
Som elev på en FN-skola får du ökad förståelse för världens
komplexitet. Du får en tydlig bild av det internationella
samarbetets utmaningar och möjligheter. Falufri samarbetar med
Svenska FN-förbundet vilket ger oss inspiration och kunskaper
i aktuella frågor.
Som elev kan du vara aktiv medlem i vår FN-skoleförening.
Där planerar och genomför medlemmarna aktiviteter kring viktiga
globala frågor. Under året arrangeras temadagar, workshops och
aktiviteter med internationell profil. Genom FN-förbundet bokar vi
spännande gästföreläsare som tar världen till Falufri.

FN-rollspelet – en av årets höjdpunkter!
På Falufri arrangerar vi varje år ett stort rollspel om FN − Model
United Nations. Under rollspelet agerar elever diplomater från
olika länder. De skriver förslag på lösningar av världsproblem,
debatterar dessa och röstar slutligen fram ett beslut.
Ett stort antal Falufri-elever och gästande ungdomar från
skolor runt om i världen deltar. Inför rollspelet läser vi in oss på
de aktuella frågorna och tränar engelska som då är arbetsspråket. Du kan läsa mer om FN-rollspelet på vår hemsida!

FRÅN FALUN
UT I VÄRLDEN
Lär dig påverka framtiden!

S

teget från lokalt, via nationellt till globalt blir allt
kortare. Frågeställningar och idéer kan diskuteras
och delas med andra på många ställen runt om
i världen. På Falufri tar vi det på största allvar och
har sedan skolan startade haft en internationell profil. Vi har
alltid ett globalt perspektiv i vår undervisning och som elev
kan du delta i internationella projekt och andra aktiviteter
som syftar till samarbete med andra skolor och organisationer i hela världen. Vi gör inte bara spännande studieresor
och studiebesök utan jobbar både långsiktigt och seriöst
med projekt i andra länder. Då får du också chans att träna
din engelska.
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Stolt FN-skola
Sedan 2013 är Falufri
en stolt och certifierad
FN-skola. Som elev har
du en garanti att vi jobbar
med de internationella
frågorna.

Europa berör dig
Demokrati och internationella samarbeten är viktigt för oss
på Falufri. Därför har EU en central roll i skolans undervisning. Falufri ingår i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram tillsammans med skolor i 26 andra länder. Programmet innebär att vi lyfter frågor som är aktuella i EU. Därmed
har alla elever chansen att bli väl informerade om vilka beslut
som fattas samt hur de kan vara med och påverka. Varje år
utses nya juniorambassadörer och dessa elever besöker
olika institutioner i Bryssel och sprider kunskaper om EU på
skolan. Kunskaper om var, hur och vilka beslut som fattas är
grunden för en god demokrati.
Vi ser oss alla som världsmedborgare och genom att ta
del av andras perspektiv lär du dig analysera och reflektera
över både dagens och framtidens viktiga frågor.
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VARFÖR TRIVS DU PÅ FALUFRI?
Våra elever svarar

För att Falufri har en familjär
känsla och man känner sig
trygg när man är i skolan.

Studieupplägget anpassas efter
ens egna behov!
Lärarna är engagerade!

En plats där allas personligheter
kommer till användning och där
alla är accepterade precis som de är.

Lärarna inspirerar och motiverar
mig hela tiden. De visar mig att jag
kan klara detta och uppnå mina mål.

Det finns jättesnälla lärare och elever.
Vi får hjälp hela tiden och jag tycker
det är en bra skola. Jag hade tur att komma
in på Falufri.

Lärarna är mottagliga och
visar oerhörd respekt för
elevernas personligheter och
intressen, vilket eleverna tar
efter. Det är sjukt bra förmågor
att ha med sig i livet.

Jag trivs på Falufri för att man varje
morgon möts av engagerade lärare som
älskar sitt jobb och som verkligen gör allt för
att erbjuda den bästa utbildningen. Skolan är
rolig och inspirerande och dessutom känner
man sig välkommen – och så har det känts
sedan första dagen!

Det är en väldigt härlig atmosfär
på hela skolan. Lärarna är glada
och engagerade. Falufri är en skola
där man får vara sig själv, utan några
problem, alla accepterar det.
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FALUFRI PÅ
FACEBOOK OCH
INSTAGRAM

@falufri
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och Betlehem!
Vad är bakgrunden till det här projektet?
– Falufri har sedan flera år ett projekt med en studiecirkel samt en
studieresa till Israel och Palestina. Eleverna på SA-programmet
kan läsa en specialiseringskurs om mänskliga rättigheter som ger
möjlighet att delta. Man gör också sitt gymnasiearbete kring frågor
om mänskliga rättigheter i regionen.

Vilka besök och möten gör ni på resan?
– Vi möter människor med olika erfarenheter, exempelvis ungdomar
på universitet och representanter för olika organisationer som
arbetar för mänskliga rättigheter. Vi besöker förstås också
historiska och religiösa platser för att öka förståelsen för hur viktiga
symboliska platser är för människor i området.

Hur reser och bor ni?
– Vi besöker Jerusalem och Betlehem där vi bor på hotell och hos
familjer. Vi reser runt med minibuss och promenerar mycket för att
se och uppleva de olika platserna.

Har ni varit oroliga för något före resan?
– Ja, man hör ju mycket om konflikten i media, men vi har
förberett oss väl och har goda kunskaper så det känns tryggt. Vår
researrangör har personal på plats med lokalkännedom så vi blir
hela tiden uppdaterad om hur läget ser ut.

Vad kan det vara för frågor man undersöker?
– Det kan handla om kvinnors rättigheter, rätten att resa och röra
sig fritt eller barns rätt till utbildning. Vi undersöker hur konflikten
påverkar situationen för de mänskliga rättigheterna. Vi studerar
också konflikten ur olika perspektiv, för att försöka förstå alla olika
synsätt.

Vad betyder deltagandet i projektet för dig som elev?
– Det ger erfarenheter för livet och nya perspektiv på världen att få
se hur andras verklighet kan se ut. Det är verkligen en fantastisk
möjlighet att studera mänskliga rättigheter på plats, och dessutom
få förståelse för en konflikt som pågått under en väldigt lång tid. Vi
såg problemen i verkligheten på ett sätt som är svårt att ta till sig
om man bara läser om det!

Rebecca, Molly, Linus och Gustav, några av de
över hundra elever som deltagit i projektet sedan
år 2010, samt lärarna Patrik och Åsa
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Man känner sig välkommen
här direkt. Alla klasser kan
umgås. Man känner sig trygg.

g
a
j
a
t
s
ä
b
t
t
Bli di
Vad tar du med dig från Falufri?

Några alumner berättar

”Att bemöta ungdomar som vuxna. Det tänket lämnar
måhända ibland övrigt att önska, men att som tonåring
bemötas som vilken vuxen som helst gör mycket med en
person.”
”Att fått lära mig att bli självständig, initiativtagande,
ansvarsfull och att tro på min egen förmåga och
kompetens.”

PÅVERKA DIN UTBILDNING
– och din framtid
På Falufri tar vi elevernas
åsikter på allvar
Här har du möjlighet att tycka till om både kursernas upplägg och själva undervisningen. Vi vet att
allt inte passar alla och därför har vi möjlighet att
anpassa utbildningen både efter dig och din grupp.
Att kunna tänka och planera självständigt är mycket
värdefulla kunskaper, något som du verkligen får
jobba med här.
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En bra väg framåt
Tiden på gymnasiet är en viktig fas i livet. Därför är det
viktigt att vi hela tiden följer upp hur det går, vad du
tycker om undervisningen och hur du trivs på skolan.
Det gör du tillsammans med din mentor.
Om det är något särskilt du vill fördjupa dig i har vi
möjlighet att anpassa dina kursers upplägg så att det
passar dig.

…individuellt och i grupp
Vi skapar de bästa förutsättningarna både för
dig och för att du tillsammans med kompisar med
liknande intressen ska kunna studera och utvecklas
tillsammans, även om ni inte går samma program
eller samma årskurs.
Vi tycker att det här är det bästa sättet att skapa
en god atmosfär och gemenskap. Alla lyssnar på
varandra och har respekt för varandras åsikter.

”När jag hittade FaluFri, en plats där andra hade samma
passioner som jag själv, var det som att komma hem. Hem
till en plats som tillät mig att växa med mina intressen och
stärkte min tro på att jag en dag kunde jobba med min
passion.”
”Jag menar att jag hade en fördel under mina
universitetsstudier jämfört med vänner som läst på mer
”konventionella skolor”. Arbetssättet på Falufri är väldigt
förberedande för studier på universitetsnivå.”
”Jag lärde mig mycket om min förmåga till självständigt
arbete och tänkande, miljön och de toleranta lärarna
uppmuntrar verkligen till det.”
”All värme och kärlek från lärare. Att lära sig bli mer
självständig och ta ansvar. Falufri har hjälpt till med en fin
grund för mig att stå på!”
”En skola som väckte istället för att kväva nyfikenhet. Som
lärde mig att ta ansvar, leda mitt eget lärande och tänka
kreativt. Det var ovärderligt.”
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ELEVHÄLSOTEAMET
BILD 27
FINNS HÄR FÖR DIG

RUM FÖR PLUGG

F

örutom vanliga klassrum har vi mindre arbetsrum som hör till varje mentorsgrupp. Vi vet att
elever gillar olika typer av möblering för att kunna
plugga på bästa sätt. Därför ser våra klassrum
och studierum olika ut. Hos oss kan du hitta platsen som
fungerar bäst för dig!

...och rum för både koncentration och
gemenskap
Behöver du en stund för dig själv så finns det tysta
arbetsrum, men vill du hänga med kompisar finns det
förstås också gemensamma uppehållsrum med till
exempel shuffleboard och ett eget elevkök. Här kan du fixa
fika eller äta ett mellanmål om du får lust.
Skollunchen på Falufri brukar också vara mycket
uppskattad av våra elever. Du har möjlighet att välja
bland fyra rätter per dag, varav en är vegetarisk.
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F

alufri satsar på elevhälsan och vi har hög tillgänglighet. Elevhälsoteamet består av skolsköterska,
kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och lärarassistent. Skolläkaren går
att nå via skolsköterskan. För psykologkontakter samarbetar
vi med S:t Lukas Dalarna.

»Vi är synliga på skolan och
på så sätt är det nog lättare
att våga prata med oss. «
Elevhälsoteamet Falufri
Elevhälsoteamets viktigaste uppgift är att arbeta för att alla
ska lyckas med sin skolgång. Det handlar om att skapa
goda villkor och lärmiljöer för alla elever. Vi vill att du ska ha
möjligheten att utvecklas så mycket som möjligt och att din
skoltid blir som du vill ha den. Därför samarbetar vi tätt med
lärarna och är närvarande i det dagliga skolarbetet.
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HÄR ÄR VÅR
ENGAGERADE PERSONAL

Kerstin Lindberg Rosth

Patrik Jönsson

Björn Borgström

Helena Diedrichs

Mark Efrik Hammarberg

Maria Pettersson

Lars Hedberg

Johanna Svedberg

Lena Thorzander

Viktoria Åkerblom

Omvårdnadsämnen

Samhällskunskap, Geografi

Samhällskunskap, Religion

Engelska, Naturkunskap

Sociologi, Historia

Rektor

IT-tekniker

Kurator

Koordinator

Svenska, Beteendekurser,
Specialpedagog

Annika Ax

Douglas Rink

Liselotte Fahlström

Jesper Hellqvist

Mark Warner

Vanja Ekendahl Petersén

Linnea Jonsson

Jennie Lille

Daniel von Schantz

Spanska, Idrott

Svenska, Svenska som
andraspråk, Bild

Samhällskunskap, Historia

Biologi, Naturkunskap

Svenska, Svenska som
andraspråk

Engelska, Svenska

Lena Menkens

Matematik, Svenska

Spanska, Svenska

Tyska, Engelska

Psykologi, Historia

Åsa Gårdbro

Henrik Hannersjö

Margareta Jonsson

Peter Lindqvist

Conny Ängsback

Luca Del Caro

Ann-Sofie Eriksson

Filip Fischer

Francoise Garvö

Charlotte Isaksson

Svenska, Historia

Matematik, Fysik, Teknik

Skolsköterska

Kemi, Matematik

Kemi, Matematik

Filosofi, Engelska, Italienska

Specialpedagog

Ekonomi, Idrott och hälsa

Franska

Studie- och yrkesvägledare

Vi äger!

Vi ger dig en personalägd
skola där du har inflytande.
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Torbjörn Klefbom

Anna Olsson

Henrik Nordin

Anna Konrad Nyhäll

Sebastian Liljedal

Louise Wickström

Emelie Laggar

Jeanette Lopez

Ekonomichef

Omvårdnadsämnen

Biträdande Rektor,
Matematik, Fysik

Religion, Samhällskunskap,
Ekonomi, Juridik

Teknik, Matematik,
Programmering

Idrott och hälsa

Animation, Digitalt skapande,
Webbutveckling

Lärarassistent
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PROGRAMSTRUKTUR, EK
Gymnasiegemensamma ämnen

1250p

Teori genom praktik
Varför EK hos oss?
Ekonomiprogrammet på Falufri ger dig grunder inom juridik
och ekonomi både lokalt och globalt. Du får arbeta aktivt med
internationella frågor och du får möjlighet att besöka olika företag och institutioner som är aktuella för din utbildning och din
framtida yrkesbana. Vi hjälper dig att bli en god kommunikatör
med kritiskt förhållningssätt och digital kompetens. Budget
eller brottmål? Vad du än väljer så blir det övning på riktigt!

Inriktningar och fördjupningar
Vi erbjuder två inriktningar, Ekonomi och Juridik.
Ekonomi
Väljer du inriktningen Ekonomi får du läsa kurser som
Entreprenörskap och företagande, Företagsekonomi 2
och Matematik 3b. Du får göra studiebesök på såväl små
som stora företag där du ser hur ekonomiarbete bedrivs
i verkligheten. Det handlar om alltifrån prissättning, logistik,
ledarskap till marknadsföring. I årskurs 3 får du möjligheten
att driva ett UF-företag.

Juridik
Väljer du inriktningen Juridik får du läsa kurser som Filosofi 1,
Rätten och samhället, Affärsjuridik och Psykologi 2a. Du får
läsa juridik på riktigt med utgångspunkt i verkliga fall. Inom
inriktningen sker också flera olika aktiviteter såsom rättegångsspel och studiebesök på advokatbyrå, tingsrätt och hovrätt.

Fördjupningskurser
Väljer du juridikinriktningen läser du en fördjupningskurs i
juridik i årskurs 3. Du får studera ett valt juridiskt ämnesområde
vetenskapligt och lära dig använda relevanta metoder. Väljer
du istället ekonomiinriktningen läser du en företagsekonomisk
specialiseringskurs tillsammans med Gymnasiearbetet i årskurs
3. Där fördjupar du dig inom företagsekonomi eller marknadsföring och undersöker bland annat hur företag arbetar med
ledarstilar eller vilken typ av budgetmetod som företag använder.

Vad händer sen?
Efter din gymnasietid är du redo för vidare studier inom ekonomi
och juridik. I framtiden kan du sedan arbeta som revisor, jurist
eller med personalrekrytering. Du kan också arbeta på reklambyrå, försäkringsbolag eller inom EU:s organisation.
Kontakta oss
Filip Fischer, programlagsledare EK
filip.fischer@falufri.se
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Individuellt val

200 p

100

Engelska 7

100

Animation

Engelska 6

100

Entreprenörskap

100

Bild och form 1b

100

Historia 1b

100

Etnicitet och kulturmöten

100

CAD

100

Idrott och hälsa 1

100

Filosofi 2

Digitalt skapande

100

Matematik 1b

100

Företagsekonomi 2

100

Film- och tv-kunskap

100

Matematik 2b

100

Företagsekonomi – specialisering*

100

Fotografisk bild 1

100

Naturkunskap 1b

100

Historia 2a

100

Idrott och hälsa 2

100

Idrott och hälsa 1 specialisering

100

Idrott och hälsa 2 specialisering

100

Kultur- och idéhistoria

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

eller

EKONOMIPROGRAMMET

Programfördjupningar

Engelska 5

Svenska som andraspråk 1

100

Svenska som andraspråk 2

100

Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

350p

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

50

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering:
Kriminologi

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering:
Internationella relationer

100

Juridik – specialisering*

100

Litteratur

100

Marknadsföring (krav företagsekonomi 1) 100
Matematik 3b

100

Matematik 4

100

Moderna språk

100

Naturkunskap 2

100

Psykologi 2b

50

Retorik

100

Rätten och samhället

100

Skrivande

100

INRIKTNINGAR

UF
Väljer du inriktning ekonomi
så kommer du att driva ett UF
företag i årskurs tre. Det innebär
att du ensam eller tillsammans
med andra utvecklar en affärsidé,
marknadsför och får ut den på
marknaden. Går du inriktning
juridik kan du välja till att driva ett
UF företag.

Ekonomi

300p

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Juridik
Filosofi 1

300p
50

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Psykologi 2a

50

100

Mental träning

100

Miljö- och energikunskap

100

Programmering

100

Träningslära 1

100

Webbserverprogramering

100

Webbutveckling

100

Gymnasiearbete

100 p

*Specialisering är obligatoriskt på Falufri

Kurserna/inriktningarna ges n
under förutsättning att gruppe
har minst nio sökande elever

Varför HU hos oss?
På humanistiska programmet hos oss får du större insikt i det
du själv tänker genom att lära dig om hur andra har tänkt, både
förr och nu. Vi undersöker vad författare, filosofer och konstnärer har sagt om brännande samhällsfrågor. Du lär dig analysera,
reflektera och uttrycka egna och andras upplevelser av samtida
kulturuttryck, filosofiska aha-upplevelser och aktuella samhällsfrågor. Vi hanterar humanistiska och samhällsvetenskapliga
teorier och begrepp genom att praktisera dem i verkligheten.
Unika kurser på humanistiska programmet är Människans språk
och Historia 2b. En humanistisk utbildning är det naturliga valet
för dig som är intresserad av historia!

PROGRAMSTRUKTUR, HU

Vad händer sen?
Efter gymnasiet fortsätter många att utbilda sig inom exempelvis litteratur, historia eller filosofi. Andra använder den humanistiska utbildningen som grund för vidare studier inom helt
andra fält - även barnmorskor och jurister har stor nytta av en
humanistisk grund att stå på.
Kontakta oss
Mark Hammarberg, programlagsledare HU
mark.hammarberg@falufri.se

Inriktning och fördjupningar
Hos oss har vi inriktningen Kultur på humanistiska programmet.
Kultur
På kulturinriktningen får du en förståelse för hur människan
skapar sin identitet genom språk, konst och litteratur. Du läser
kurser som Filosofi 2, Kultur- och idéhistoria, Samtida kulturuttryck, Psykologi 1 och Litteratur.
Fördjupningskurser på programmet
I årskurs 3 läser alla fördjupningskursen Människans uttryck.
Här får du fördjupa dig inom filosofi och samtida kulturuttryck
bland annat genom fältstudier. Många humanister väljer också
att läsa kursen Film- och tv-kunskap där vi analyserar såväl
klassiska verk som smalare konstfilmer. Hos oss kan du också
läsa fler kurser i matematik och naturkunskap för att öppna upp
för fler studievägar efter gymnasiet.

Gymnasiegemensamma ämnen

1150 p

Programfördjupningar

300 p

Individuellt val

100

Bild och form 1b

100

Animation

100

Engelska 6

100

Film- och tv-kunskap

100

CAD

100

Historia 1b

100

Form

50

Digitalt skapande

100

Historia 2b - kultur

100

Estetisk kommunikation

100

Fotografisk bild 1

100

Idrott och hälsa 1

100

Engelska 7

100

Företagsekonomi 1

100

Matematik 1b

100

Entreprenörskap

100

Företagsekonomi 2

100

Naturkunskap 1b

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Hållbar utveckling

100

Idrott och hälsa 2

100

Idrott och hälsa 1 specialisering

100

Idrott och hälsa 2 specialisering

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering:
Människans uttryck

Sv som andraspråk 1

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering:
Internationella relationer

Sv som andraspråk 2

100

Sv som andraspråk 3

100

eller

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1

350 p
50

Moderna språk

200

Människans språk 1

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering:
Kriminologi

100

Marknadsföring (krav företagsekonomi 1) 100
100

Mental träning

100

Miljö- och energikunskap

100

100

Programmering

100

Kommunikation

100

Träningslära 1

100

Matematik 2b

100

Webbserverprogramering

100

Matematik 3b

100

Webbutveckling

100

Moderna språk

100

Naturkunskap 2

100

Psykologi 2b
Retorik

50

Gymnasiearbete

100

Rätten och samhället

100

Skrivande

100

INRIKTNING
Kultur
Filosofi 2

20

50
100

Litteratur

100

Samtida kulturuttryck

Förstå människan och vår kultur

400 p

Kultur- och idéhistoria
Psykologi 1

HUMANISTISKA
PROGRAMMET

200 p

Engelska 5

50
100

Kurserna ges under
förutsättning att gruppen har
minst nio sökande elever

100 p

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Naturvetenskap på riktigt

PROGRAMSTRUKTUR, NA
Gymnasiegemensamma ämnen

1150 p

Programfördjupningar

200-300 p

Individuellt val

100

CAD

100

Animation

100

Engelska 6

100

Engelska 7

100

Bild och form 1b

100

Historia 1b

100

Entreprenörskap

100

Digitalt skapande

100

Idrott och hälsa 1

100

Fysik 3

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Matematik 1c

100

Kultur- och idéhistoria

100

Film- och tv-kunskap

100

Matematik 2c

100

Litteratur

100

Fotografisk bild 1

100

Matematik 3c

100

Matematik 4

100

Företagsekonomi 1

100

Religionskunskap 1

50

Matematik 5

100

Företagsekonomi 2

100

Samhällskunskap 1b

100

Matematik - specialisering

100

Idrott och hälsa 2

100

Svenska 1

100

Miljö- och energikunskap

100

Idrott och hälsa 1 specialisering

100

Svenska 2

100

Moderna språk

100

Idrott och hälsa 2 specialisering

100

Svenska 3

100

Naturvetenskaplig specialisering*

100

Internationella relationer

100

Politik och hållbar utveckling

100

Marknadsföring (krav företagsekonomi 1) 100

100

Programmering

100

Mental träning

100

100

Retorik

100

Rätten och samhället

100

100

Skrivande

100

eller
Sv som andraspråk 1
Sv som andraspråk 2
Sv som andraspråk 3

Programgemensamma ämnen

Träningslära 1

100

Webbserverprogramering

100

Webbutveckling

100

450 p

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

*Naturvetenskaplig specialisering är en
obligatoriskt kurs på Falufri

INRIKTNINGAR
Naturvetenskap

Varför NA hos oss?

Inriktning och fördjupningar
Vi erbjuder två inriktningar, Naturvetenskap och Naturvetenskap
och samhälle.
Naturvetenskap
Väljer du inriktningen Naturvetenskap får du fördjupa dig i ämnena fysik, kemi, biologi och matematik. Du får genom studiebesök
och laborationer uppleva och pröva naturvetenskapens lagar i
nya miljöer. Vår tekniska utrustning och våra labbmiljöer håller
högsta klass. Inriktningen ger dig bredast tänkbara behörighet
för framtida studier.
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Naturvetenskap och samhälle
Inriktningen Naturvetenskap och samhälle innebär att du
som elev får kombinera det naturvetenskapliga perspektivet
med fördjupade studier i geografi och samhällskunskap. Du
fördjupar dig inom områden som natur- och kulturgeografi,
makt- och resursfördelning och nationalekonomi. Det här är
inriktningen för dig som vill kombinera ett intresse för naturvetenskap med fördjupning i aktuella samhällsfrågor.

Kurserna/inriktningarna
ges under förutsättning
att gruppen har minst
nio sökande elever

400 p

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Naturvetenskap och samhälle

Vi är övertygade om att det ger en extra dimension åt ditt
lärande när du upplever naturvetenskap på riktigt, lokalt och
globalt. Genom att arbeta med problemlösning och olika typer
av laborationer får du utveckla ditt vetenskapliga arbetssätt. Vi
genomför bland annat forskarskola i samarbete med högskola
och universitet, fysikexperiment på nöjesfält och fältstudier i naturen. Det internationella perspektivet är viktigt för oss eftersom
morgondagens frågor ligger på en global nivå. Vi har exempelvis
genomfört projekt i Namibias öknar och i Borneos regnskogar.
Hållbar utveckling, det vi kallar “Den gröna tråden”, är ständigt
närvarande i allt vi gör.

200 p

Engelska 5

300 p

Biologi 2
Geografi 1

100
100

Samhällskunskap 2

100

Gymnasiearbete

100 p

Fördjupningskurs
I årskurs 3 läser alla på programmet kursen Naturvetenskaplig
specialisering med olika inriktningar. Du som elev väljer att
inrikta dig på fysik, kemi eller biologi. Dessa kurser innebär en
unik möjlighet till fördjupning i ämnen som du brinner för.

Vad händer sen?
Många av våra elever från Naturvetenskapsprogrammet går
vidare till studier inom medicin, kemi och biologi.
Kontakta oss
Jesper Hellqvist, programlagsledare NA
jesper.hellqvist@falufri.se
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PROGRAMSTRUKTUR, SA
Gymnasiegemensamma ämnen

1150 p

Insikt genom utblick
Varför SA hos oss?
På SA på Falufri undersöker vi samhället genom möten med
världen, både nära och långt bort. Att inspireras av gästföreläsare och göra studiebesök är en viktig del av undervisningen.
Vi har ett globalt fokus och alla elever på programmet läser
exempelvis kursen Internationella relationer. Med hjälp av
samhällsvetenskapliga metoder undersöker vi hur världen
fungerar och du ges möjlighet att delta i internationella
projekt där vi just nu studerar EU i Bryssel, FN i Genève
och mänskliga rättigheter i Israel och Palestina.

Inriktningar och fördjupningar
Hos oss kan du läsa inriktningarna Samhällsvetenskap eller
Beteendevetenskap.
Samhällsvetenskap
Väljer du inriktningen Samhällsvetenskap får du fördjupade
kunskaper om hur vårt samhälle fungerar. Vi studerar världen
genom djupdykningar i de samhällsvetenskapliga ämnena
såsom geografi, religion, historia och samhällskunskap.

Beteendevetenskap
Människan är i fokus på Beteendevetenskapsinriktningen. I kurser
som Kommunikation, Psykologi 2, Sociologi och Ledarskap och
organisation får du ökad förståelse för hur människan fungerar i
relation till andra och till samhället. Du får även öva
på förmågan att möta och leda andra människor.
Valbara fördjupningskurser
Våra fördjupningskurser Kriminologi och Mänskliga rättigheter
är populära tillval i årskurs 3. I Kriminologi studerar du orsaker till
kriminalitet utifrån olika perspektiv och lär dig om synen på brott
och straff i Sverige och i världen. I kursen Mänskliga rättigheter lär
du dig om problem och möjligheter för de mänskliga rättigheterna.
Du studerar hur FN jobbar för att förbättra läget i världen samt
undersöker hur det ser ut i Sverige och i din kommun.

Vad händer sen?
Många av våra samhällsvetare går vidare till studier inom statsvetenskap, freds- och konfliktkunskap, juridik, psykologi och
pedagogik.
Kontakta oss
Viktoria Åkerblom, programlagsledare SA
viktoria.akerblom@falufri.se
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300 p

100

Bild och form 1b

100

Engelska 6

100

Engelska 7

100

Historia 1b

100

Entreprenörskap

100

Idrott och hälsa 1

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Matematik 1b

100

Film- och tv-kunskap

100

Matematik 2b

100

Filosofi 2

Naturkunskap 1b

100

Fotografisk bild 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

eller

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Programfördjupningar

Engelska 5

Sv som andraspråk 1

100

Sv som andraspråk 2

100

Sv som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1

300 p
50

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering:
Kriminologi
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering:
Mänskliga rättigheter

50

100

INRIKTNINGAR
Beteendevetenskap

450 p

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Samhällsvetenskap

450 p

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

100

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Hållbar utveckling

100

Internationella relationer*

100

Kultur- och idéhistoria

100

Litteratur

100

Matematik 3b

100

Individuellt val

Miljö- och energikunskap

100

Animation

200 p
100

Moderna språk

100

CAD

100

Naturkunskap 2

100

Digitalt skapande

100

Företagsekonomi 1

100

Internationella relationer

100

Psykologi 2b

Moderna språk

200

Retorik

100

Företagsekonomi 2

100

Rätten och samhället

100

Idrott och hälsa 2

100

Skrivande

100

Idrott och hälsa 1 specialisering

100

Webbutveckling

100

Idrott och hälsa 2 specialisering

100

Psykologi 1

50

50

Marknadsföring (krav företagsekonomi 1) 100
*Specialisering är obligatoriskt på Falufri

Kurserna/inriktningarna ges n
under förutsättning att gruppe
har minst nio sökande elever

Mental träning

100

Programmering

100

Träningslära 1

100

Webbserverprogramering

100

Gymnasiearbete

100 p

TEKNIKPROGRAMMET
Från idé till verklighet

PROGRAMSTRUKTUR, TE
Gymnasiegemensamma ämnen

1100 p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

1. Design

Inriktningar och fördjupningar
Vi erbjuder två inriktningar på teknikprogrammet:
Teknikvetenskap och Informations- och medieteknik.
Teknikvetenskap
Väljer du inriktningen Teknikvetenskap får du fördjupa dig i
ämnena teknik, matematik och fysik. Du får arbeta med visualisering och analys av tekniska system, där matematik och fysik
är viktiga verktyg. CAD-program och 3D-skrivare är självklara
inslag. Kurserna Fysik 2 och Matematik 4 ger utökad behörighet för studier på universitet.
Informations- och medieteknik
På Informations- och medieteknikinriktningen läser du kurser
som Programmering, Webbutveckling och Dator- och nätverksteknik. Genom dina val kan du ge inriktningen ett tydligt fokus
på spelutveckling. Under utbildningen blir du väl rustad för att
arbeta i en snabbt växande bransch med stor efterfrågan på
arbetskraft.

Design
Här får du viktiga verktyg för kreativ design av nya produkter
eller miljöer genom kurserna CAD 1+2 och Bild. Konstnärligt,
kreativt och proffsigt!
Grafik
Här jobbar du bland annat med att skapa 3D-modeller och
animationer för spel och film. Kurserna Digitalt skapande 1
och Animation håller grafikkortet varmt!
Programmering Grund
Det här paketet ger dig grundläggande koll på programmering
och du lär dig skapa hemsidor. Kurserna som ingår är
Programmering 1 och Webbutveckling.
Programmering Specialisering
Bra programmerare är en bristvara. Väljer du detta paket
fördjupar du dig i programmering. Kurserna som ingår är
Programmering 2 och Webbserverprogrammering.

Vad händer sen?
Efter utbildningen fortsätter många av våra elever att utbilda
sig inom spelutveckling eller läser vidare på någon ingenjörsutbildning.
Kontakta oss
Henrik Hannersjö, programlagsledare TE
henrik.hannersjo@falufri.se

100

100

100

CAD 1 + 2

100

Företagsekonomi 1

100

Entreprenörskap

100

Företagsekonomi 2

100

100

Idrott och hälsa 2

100

Idrott och hälsa 1 specialisering

100

Idrott och hälsa 2 specialisering

100
100

Bild och form

Eget val av programfördjupningskurs

2. Grafik

400 p

Internationella relationer

100

Digitalt skapand 1

100

Marknadsföring (krav företagsekonomi 1) 100

Svenska 1

100

Entreprenörskap

100

Mental träning

100

Svenska 2

100

Eget val av programfördjupningskurs

100

Rätten och samhället

100

Svenska 3

100

Träningslära 1

100

Samhällskunskap 1b

Sv som andraspråk 1

100

Sv som andraspråk 2

100

Sv som andraspråk 3

100

3. Programmering Grund

400 p

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

400 p

Programmering 1

100

Webbdesign

100

Entreprenörskap

100

Eget val av programfördjupningskurs

100

100

Webbserverprogrammering

100

Entreprenörskap

100

Eget val av programfördjupningskurs

100

Programfördjupningar

INRIKTNING

Animation 1

100

Bild och form 1b

100

300 p

Cad 1

Datorteknik 1a

100

Cad 2

Programmering 1

100

Digitalt skapande 1

100

Webbutveckling 1

100

Digitalt skapande 2

100

Engelska 7

100

Informations– och medieteknik

BEHÖRIGHET

Teknikprogrammet är ett
högskoleförberedande program
där du får behörighet till utbildningar som
bland annat kan leda dig till dessa yrken:
Civilingenjör
Arkitekt
Spelutvecklare

50

Fotografisk bild 1

100

100

Fysik 2

100

Matematik 4

100

Gränssnittsdesign

100

Teknik 2

100

Historia 1a2

300 p

100 p

50

Fysik 2

Teknikvetenskap

Gymnasiearbete

400 p

Programmering 2

50

Hållbar utveckling

100

Litteratur

100

Matematik 4

100

Matematik - specialisering

100

Matematik 5

100

Miljö- och energikunskap

100

Moderna språk

100

Programmering 1

100

Programmering 2

100

Retorik

100

Skrivande

100

Teknik – specialisering

100

Webbserverprogrammering 1

100

Webbutveckling 1

100

* 1, 2 och 3 är valbara paket för inriktningen
Informations- och medieteknik
* 1, 2 och 4 är valbara paket för inriktningen
Teknikvetenskap
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200 p

100

50

Programgemensamma ämnen

På teknikprogrammet hos oss utvecklas din kreativitet och förmåga att lösa problem − både i teori och praktik. I kurser som
Programmering och Teknik skapas exempelvis datorprogram,
3D-ritningar och modeller till nya produkter. Vi gör studiebesök
på många olika företag för att se vilken teknik som är aktuell
just nu och tänka kring vad vi kommer att behöva i morgon. Vi
jobbar ofta i projekt, både i och utanför skolan, och det är en
bra erfarenhet att ha för din framtid. Förmågan att omvandla
idéer till aktiviteter tycker vi är viktig. Därför läser alla på vårt
teknikprogram kursen Entreprenörskap där denna förmåga
utvecklas.

Etnicitet och kulturmöten
Film- och tv-kunskap

4. Programmering Specialisering

Programfördjupningspaket
Utöver inriktning väljer du också ett av våra fyra programfördjupningspaket.

400 p

Animation

Religionskunskap 1

eller

Varför TE hos oss?

Individuellt val

FÖRDJUPNINGSPAKET*

Kurserna/inriktningarna ges n
under förutsättning att gruppe
har minst nio sök ande elever

PROGRAMSTRUKTUR, VO

VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET
Du behövs!

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1

100

eller
Svenska som andraspråk 1

Medicin 1

1100 p

100

150

Etik och människans livsvillkor

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

Samhällskunskap 1a2

Akutsjukvård/Brand och Räddning 500 p
Akutsjukvård

200

Räddningsmedicin

100

Engelska 6

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100
Brand och räddning (individuellt val)
Matematik 2a U

På Vård- och omsorgsprogrammet finns det inga inriktningar
men hos oss kan du välja mellan olika fördjupningspaket.
Hälso- och sjukvård
Fördjupningen passar dig som är intresserad av sjukvård och akutsjukvård. Vi lägger fokus på akut omhändertagande i olika miljöer.

200
100

Individuellt val

50
50

Specialpedagogik 1

100

Svenska 2

100

200 p

Bild och form 1b

100

Engelska 6

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Film- och tv-kunskap

100

Fotografisk bild 1

100

Företagsekonomi 1

100

Företagsekonomi 2

100

Historia 1a2

50

Idrott och hälsa 2

100

Idrott och hälsa 1 specialisering

100

Akutsjukvård

500 p

Akutsjukvård

200

Räddningsmedicin

100

Vårdpedagogik och handledning

100

Marknadsföring (krav företagsekonomi 1) 100

Komplementärmedicin

100

Matematik 2a

Psykiatri

500 p

Psykiatri 2

200

Samhällsbaserad psykiatri

100

Vårdpedagogik och handledning

100

Komplementärmedicin

100

Idrott och hälsa 2 specialisering

100

Litteratur

100
100

Mental träning

100

Miljö- och energikunskap

100

Moderna språk

100

Hållbar utveckling

100

Psykologi 2b

50

Retorik

100

Rätten och samhället

100

Svenska som andraspråk 2

100

Skrivande

100

Vård- och omsorgsarbete 1

200

Svenska 3

100

Vård- och omsorgsarbete 2

150

eller

eller
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Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik

100

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

Svenska som andraspråk 3

100

Träningslära 1

100

100 p

Social omsorg
Du som är intresserad av möten med människor i olika livssituationer väljer fördjupningen i social omsorg. Du får kunskap om olika
typer av psykisk ohälsa samt andra funktionsnedsättningar och
deras konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Varför VO hos oss?
På VO får du en nära och personlig utbildning i gemenskap
med andra. Tillsammans utvecklar vi kunskaper i både
teori och i praktik. Här på Falufri är programmet certifierat
som Vård- och omsorgscollege, vilket innebär att du får en
kvalitetssäkrad utbildning. Du lär dig om hur människokroppen fungerar, är uppbyggd och vilka behov den har. Här får
du öva på riktigt och utmanas i olika scenarion. Du får en
yrkesutbildning där det ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt
lärande, APL, inom olika områden av sjukvården. Vi studerar
hälsa, ohälsa, funktionsnedsättningar, sjukdomar utifrån
olika perspektiv i vårt samhälle och vår omvärld. Du kommer
utvecklas i en gemenskap med andra som ger dig den erfarenhet som behövs för att kunna ge god omvårdnad till andra
människor. I vår närhet och omvärld har du din framtid!
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Högskolepaketet
Vill du studera vidare efter gymnasiet kan du inom båda våra fördjupningar välja till kurser som ger högskolebehörighet.

Vad händer sen?
Vård- och omsorgsprogrammet på Falufri ger dig kompetens att
arbeta inom en mängd olika områden. Det kan vara akutsjukvård,
allmän hälso- och sjukvård, äldreomsorg, social omsorg och psykiatri. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola,
där du specialiserar dig inom exempelvis operationssjukvård eller
barnsjukvård. Du kan också läsa vidare på högskola/universitet till
bland annat sjuksköterska, socionom, fysioterapeut och polis.
Kontakta oss
Kerstin Lindberg Rosth, programlagsledare VO
kerstin.lindberg.rosth@falufri.se

Att läsa vård- och omsorg på FaluFri
gav mig en bred kunskap som jag fått
användning av både i yrket och i vardagen.
Jag hade fantastiska lärare som verkligen
hjälpte mig nå mina mål och vi elever
fick möjlighet att vara med och forma
utbildningen. Underbar utbildning och skola
med grym gemenskap och grymma lärare.
Lovis Wiklund
Före detta elev, VO

VEM ÄR DU?

Du ser fram emot att lära dig mer om hur
människor fungerar och många ser dig nog
som en empatisk och engagerad person som
är nyfiken på människorna runt omkring. Du
drömmer om ett jobb där du träffar människor
som behöver just dig. Att veta att din gymnasietid leder fram till en färdig yrkesutbildning
känns både tryggt och spännande.
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IDROTTSPROFIL MED
TVÅ INRIKTNINGAR
– Functional Fitness
och Kompletterande träning

KOM OCH HÄLSA PÅ OSS!
Inriktning 1: Functional fitness
Här får du chansen att träna med instruktören Louise Wickström
på skoltid. Du tränar både på Friskis & Svettis och på den välutrustade träningsanläggningen STC. Vi jobbar med funktionella
rörelser, utvecklar styrka, kondition, kroppsviktsövningar och
gymnastiska övningar. Du får ett eget träningsprogram direkt
i telefonen där du enkelt kan lägga in resultat för att följa din
utveckling. Vi lär oss mer om mental träning, sömn, kost och hur
man jobbar skadeförebyggande. Detta passar dig som vill börja
träna, komplettera din egen träning eller fördjupa dina kunskaper
inom träning. Du behöver inte ha några förkunskaper, bara kom
som du är!

Inriktning 2: Kompletterande träning
Inriktningen passar dig som vill kombinera träning med studier.
Skolan samarbetar med din tränare eller förening, vilket gör att
du få tillgodoräkna dig din egen träning som skoltid. Du har ett
träningstillfälle i veckan med instruktören Filip Fischer på Friskis
& Svettis. Här får du träna med funktionella rörelser för din idrott,
lära dig om träningsplanering, mental träning, sömn, kost och
hur man jobbar skadeförebyggande. Du får också möjlighet till
ett eget träningsprogram direkt i telefonen, där du kan lägga in
din egen träning för att lättare följa din utveckling.
Kurser som ingår i båda inriktningarna
– Idrott och hälsa 1 specialisering
– Idrott och hälsa 2 specialisering
– Träningslära 1
Kontakta oss
Filip Fischer, programlagsledare IH
filip.fischer@falufri.se
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Varje år tar vi emot elever, föräldrar och
grupper som vill besöka oss för att känna
på Falufris atmosfär och arbetssätt under
en skoldag.
Kontakta oss gärna så får du veta
mer. Ring vår studievägledare Charlotte
Isaksson på telefon 023-77 78 52.

Gymnasiemässa
Torsdag 10 oktober 16-19, Magasinet
Preliminärt framflyttad till 19 januari p.g.a pandemi.
Mer information på falufri.se

Öppet Hus

Tid

Besöksdagar kommer att hållas på särskilda
tider mellan V 46-V 6. Anmäl ditt intresse
i ett formulär som finns här, på webben
och hos din SYV. Vi bekräftar sedan
genom mail och sms.
Vi tar emot besökare på andra tider, utifrån
överenskommelse med respektive program.
Ta kontakt med respektive programansvarig
om du har fler frågor.

Filip Fischer (Ek)
filip.fischer@falufri.se
Mark Efrik Hammarberg (Hu)
mark.hammarberg@falufri.se
Jesper Hellkvist (Na)
jesper.hellkvist@falufri.se

Öppet Hus sker i år programvis med
föranmälan. Formulär hittar du här,
på webben och hos din SYV.

Program Vecka Dag

Besöksdagar

Viktoria Åkerblom (Sa)
viktoria.akerblom@falufri.se

Maxantal

VO

46

Tisd

18-20 60

SA

46

Onsd

18-20 60

HU

46

Onsd

18-20 20

NA

47

Tisd

18-20 60

EK

47

Onsd

18-20 60

TE

47

Torsd 18-20 60

Henrik Hannersjö (Te)
henrik.hannersjo@falufri.se
Kerstin Lindberg Rosth (Vo)
kerstin.lindberg.rosth@falufri.se

Varmt välkommen!
Följ oss på
gram!
Facebook och Insta
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TIDIGARE ELEVER
– SÅ GICK DET SEN

VI FRÅGADE:
1. Vilket är ditt roligaste minne från Falufri?
2. Vad gör du nu för tiden?
3. Vad är det bästa du tar med dig från din tid på Falufri?

"Falufri för mig var en plats där jag blev sedd och lyssnad på, en plats där
jag fick växa." Så säger en av våra tidigare elever. Vilka minnen har några
andra elever från sin tid på Falufri och vad gör de nu?

Hannes Rosén
Studenten 2007, Samhällsvetenskapsprogrammet
1. Som jag minns det präglades min tid på Falufri
av djupa, bra samtal. Mentorer och lärare tog sig
tid att prata med oss. Låta oss växa och tänka.
2. Personalchef, konsult, egen företagare.
3. Jag lärde mig hur det kan vara att få lära sig
på sina egna villkor och få utvecklas i sin egen takt.
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Nora Lundblad
Studenten 2010, Naturvetenskapsprogrammet
1. När vi åkte på Tigersafari i Indien med en grupp
som gjorde sina projektarbeten i Indien.
2. Miljösamordnare på Diös Fastigheter.
3. Jag tror få skolor ger sina elever så mycket självförtroende och självkänsla som Falufri gör.

Emma van der Meer
Studenten 2018, Humanistiska programmet
1. Minnen från FN Rollspel och resor med programmet! De bästa lärarna som gjorde det
hela till en helhet!
2. Nu för tiden pluggar jag själv till lärare i svenska
och engelska.
3. Mina helt underbara lärare som visade sådan
respekt för oss elever.

Sara Sjöström

Studenten 2012, Samhällsvetenskapsprogrammet
1. När vi stormade FN, kidnappade ordföranden
och dansade till Barbra Streisand.
2. Jag gör ett traineeship i Zürich på Volvo Car
Switzerland, otroligt spännande!
3. All positivitet och tron från lärare att vi elever
kunde bli allt vi ville.

Emma Karlsson

Kajsa Gårdbro

Studenten 2018, Vård- och omsorgsprogrammet

Studenten 2013, Samhällsvetenskapsprogrammet

Carl-Oskar Bohlin

Simon Wijk Stranius

Studenten 2005, Samhällsvetenskapsprogrammet

Studenten 2017, Teknikprogrammet

1. När vi fick öva praktiskt i både vård och brand med
hela klassen.
2. Jag jobbar som brandman på deltidsstationen i
Borlänge, ska snart göra värnplikt.
3. All gemenskap och kunskap man fått och som
verkligen kommer till nytta.

1. Möjligheten att åka till Chicago i samband
med vårt projektarbete!
2. Arbetar som jurist på Advokatbyrå.
3. I efterhand uppskattar jag att det var mycket muntliga inslag i undervisningen, i form av till exempel
seminarier, det förberedde mig väldigt bra inför
fortsatta studier och yrkesliv.

1. När vi lyckades lura rektorn att dela ut ett påhittat
stipendium inför hela skolan till undertecknad.
2. Är riksdagsledamot för Moderaterna.
3. Den familjära stämningen, kamratskapen och friheten att få disponera sin egen tid på ett bättre sätt
än på traditionella gymnasieskolor.

1. Uppstarten av kåren, hänget mellan årskurserna.
2. Pluggar till civilingenjör inom datateknik på LiU.
3. Frihet under ansvar.
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HÖGA BETYG TILL
FALUFRI IGEN
Skolinspektionen undersöker varje år vad
eleverna i årskurs 2 tycker om sin skola. Den
senaste undersökningen genomfördes under
hösten 2019 och den visar att Falufri ligger
väldigt bra till. Vi är en av de högst rankade
skolorna i Sverige när det gäller hur eleverna
upplever skolan generellt. På alla delar som
mäts ligger vi över riksgenomsnittet. Det
som skiljer ut vår skola mest är frågor som

berör delaktighet och inflytande. Vi är också
extra bra på att ha tillit till elevens förmåga
och att anpassa oss till elevernas behov.
Grundläggande värden på skolan, elevernas
upplevelse av elevhälsan och trygghet på
skolan är andra toppnoteringar. Dessa resultat
är vi mycket stolta över eftersom det är
områden som vi prioriterar och som vi tycker är
mycket viktiga för dig som elev hos oss.

»Enligt Skolinspektionens undersökning

är eleverna på Falufri 		
väldigt nöjda med sin skola.«
Källa: Skolenkäten hösten 2019, enkätresultat för elever i år 2, Falu Frigymnasium
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PÅ FALUFRI KOMMER
VI ATT HJÄLPA DIG ATT
BLI DITT BÄSTA JAG!
De tre kommande åren på gymnasiet är en
betydelsefull tid. Efter tre år hos oss kommer
du att ha utvecklas som människa, inte bara
genom att du har nya kunskaper med dig,
utan även på ett mer personligt plan. Dina
lärare och din mentor kommer att peppa dig
och hjälpa dig att lyckas med dina studier.
På Falufri är eleverna viktigast!
Som elev på Falufri har du dina egna unika mål. Du har stöd
av en mentor under hela din studietid. Både lärare och mentorer håller koll på hur du trivs och hur det går för dig med
dina studier. Vart är du på väg? Hur ska du komma dit?
Din mentor kommer att hjälpa dig då du själv formulerar dina
mål. Vi har fokus på dina resultat för att på bästa sätt hjälpa
dig att nå dina resultatmål.

Våra elever trivs och har roligt i skolan
Vi har fina lokaler där du som elev både kan plugga och
umgås med dina vänner. Skolan har både klassrum, arbetsrum och gemensamma ytor där man kan sitta och studera
i lugn och ro. Samhörighet är viktigt, både mellan olika
program och mellan årskurser. Du kommer att lära känna
många nya människor.

» På Falufri har du
inte bara en plats.
Hos oss får du
ta plats. «

Vi har koll på resultaten
Genom vårt kvalitetsarbete har vi koll, vi vet hur det går för
dig som elev. Som elev är du med och tittar på resultaten av
de undersökningar vi gör. Dina synpunkter är mycket viktiga
och vi arbetar tillsammans för att göra skolsituationen
bättre.

Globala och internationella frågor är viktiga hos oss
Hos oss finns alltid det globala perspektivet med i undervisningen. Som elev har du möjlighet att delta i många internationella projekt och arbeta med globala frågor. Hela
världen väntar på dig som elev, hos oss får du hjälp att
ta nästa steg för att få en djupare förståelse för världens
komplexa frågor. Världen väntar på just dig!
Att börja på Falufri innebär att du tar ett stort steg mot
vuxenlivet – vi vet att du efter tre år hos oss kommer att ha
en tydligare bild av vad du vill göra i framtiden. Vi hjälper dig
på vägen!
Varmt välkommen till oss!

Maria Pettersson, Rektor | Henrik Nordin, Bitr. rektor

Falu Frigymnasium | Nybrogatan 20 B | 791 72, FALUN | tfn 023-77 78 50 | www.falufri.se | info@falufri.se

