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Läs mer om  
alla program och 

inriktningar på vår 
webb www.pitea.se/

strombacka

ELEVBYGGET  
– Ett unikt samarbete mellan  
Strömbackaskolan, kommunen och Pitebo

Strömbackaskolan har en lång och stolt tra-
dition av att utbilda hantverkare och skolan 
har sedan 60-talet ett unikt samarbete med 
Pitebo. Här ges gymnasielever med flera olika 
inriktningar en bred kompetens i byggandet 
av riktiga flerfamiljshus. Just nu pågår elev- 
bygget på området Berget, inom nära avstånd 
till Piteås stadskärna, och inom kort står det 
första av tre hus klart.



En skola i toppklass där 
goda minnen skapas!
Ett stenkast från Piteås mysiga stadskärna finns en av Sveriges  

bästa gymnasieskolor, Strömbackaskolan. Vi erbjuder en mängd 

olika program och inriktningar som håller hög klass tack vare er-

faren och engagerad personal och satsningar på Automationsteknik. 

Här hittar du en värld av möjligheter. 

Som elev är du viktig och står i centrum för vår verksamhet. Vi vill 

att skolan ska vara en plats för goda minnen och en plats där du  

får utvecklas maximalt utifrån dina förutsättningar.  

Strömbacka förbättrar världen elev för elev – det är vår filosofi,  

varmt välkommen till oss!

Britta Dahlén
GYMNASIECHEF
Strömbackaskolan Piteå

 VÅRA UTBILDNINGAR
Här skapas kunskaper på höjden, djupet och 
bredden. Här möts eleverna över dessa gränser 
och bidrar till det som vi så stolta lyfter fram som 
Strömbackakvalitet.
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FRITIDSAKTIVITETER
Piteå lockar med evenemang för alla smaker och 
åldrar. Här finns stora årligen återkommande 
evenemang med hundratusentals besökare, men 
också mindre lokala arrangemang.
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KARTA ÖVER STADEN
Strömbackaskolan ligger ett stenkast från Piteå 
centrum där du hittar allt från mysiga fik till 
trendiga butiker. 
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FAQ
Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. 
Mer information om våra utbildningar hittar du 
på vår webbplats: www.pitea.se/strombacka
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KONTRASTER 
   GER MÅNGFALD
Möten med andra är viktigt. Möten med 
andra gör att vi växer som människor. På 
Strömbackaskolan har du chansen till många 
nya möten. Vi spänner över en mängd olika 
fält, allt från musik, restaurang, elevbygge, till 
universitetsförberedande studier och mycket 
annat som du kan läsa mer om här. 

Dessa kontraster skapar en spännande miljö 
som bidrar till att Strömbackaskolan sjuder 
av liv. Här skapas kunskaper på höjden,djupet 
och bredden. Här möts eleverna över dessa 
gränser och bidrar till det som vi så stolta 
lyfter fram som Strömbackakvalitet.

EKONOMIPROGRAMMET 

Vill du bli jurist, lära dig att driva eget 
företag eller arbeta som ekonom?

Ekonomiprogrammet ger dig fördjupade 
kunskaper om ekonomiska förhållanden i 
samhället, om länders olika förutsättningar 
för handel och hur det svenska rättssyste-
met fungerar.
   Inriktning Ekonomi passar dig som vill lära 
dig mer om olika företagsformer, hur du 
gör kalkyler, bokför och gör bokslut. 
   Inriktning Juridik passar dig som vill lära 
dig mer om rättssystemets betydelse i ett 
demokratiskt samhälle och hur den påverkas 
av internationell rätt. 
   Utbildningen är ett studieförberedande 
program som ger dig en god grund för vidare 
studier vid universtitet och högskola.

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 

Vill du vara med och bygga framtidens 
samhällen? Det här programmet har 
många möjligheter och lägger grund för 
din framtida yrkesskicklighet. 
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett 
yrkesprogram som ger dig de kunskaper som 
behövs för att arbeta inom något av bygg- 
och anläggningsbranschens yrken. 
   Utbildningen ger dig kunskaper inom 
nybyggnad, ombyggnad och renovering av 
byggnader och anläggningar. Innehållet i 
utbildningen är framtaget i nära samarbete 
med den lokala branschen. Strömbackaskolan 
bygger hyreshus och här får eleverna i årskurs 
2 och 3, under lärares och instruktörers led-
ning, arbeta som betongarbetare, träarbetare, 
murare eller målare. Delar av utbildningen 
genomförs på olika företag, så kallat Arbets-
platsförlagt lärande (APL). 
   Du har även möjlighet att läsa in grund-
läggande behörighet till fortsatta studier vid 
högskola och universitet.

BARN OCH FRITIDSPROGRAMMET 

Gillar du människor? Är du intresserad 
av att leda andra och hjälpa andra att 
utvecklas? 

Vid Barn- och fritidsprogrammet förbereds 
du för ett arbete med människor oavsett om 
det är med barn, ungdomar eller vuxna. Du 
får lära dig om människors lärande och väx-
ande, samarbete och kommunikation. Under 
praktiken möter du yrkeskunniga förebilder 
och inför årskurs 2 väljer du inriktning. Om 
du väljer Pedagogiskt och socialt arbete innebär 
det att du får en yrkesexamen som barnskö-
tare och som personal inom verksamheter 
för funktionsvarierade. Vid inriktningen Fritid 
och hälsa får du en yrkesexamen som per-
sonal inom friskvårdsverksamheter. 
   Vid samtliga yrkesprogram finns möjlighet 
att läsa in grundläggande behörighet till fort-
satta studier vid högskola och universitet. 

Från hösten 2023  
finns valmöjligheter vid 

samtliga yrkesprogram att 
läsa in grundläggande behö-
righet till fortsatta studier 

vid högskola och  
universitet.

4



EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

Vill du ha ett fritt, omväxlande, självständigt 
och ansvarstagande arbete med goda 
framtidsutsikter? Då är El- och energipro-
grammet det givna valet.

Är du teknikintresserad och sugen på 
att jobba direkt efter gymnasiet? El- och 
energiprogrammet är ett brett yrkespro-
gram för dig som vill arbeta inom el- och 
automationsbranschen. Här får du de 
teoretiska och praktiska grundkunskaperna 
som gör att du kan arbeta inom många olika 
yrken, till exempel elinstallatör, industrielek-
triker och servicetekniker. Delar av utbild-
ningen genomförs på olika företag, så kallat 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL).  
   Vid samtliga yrkesprogram finns möjlighet 
att läsa in grundläggande behörighet till fort-
satta studier vid högskola och universitet.

ESTETISKA PROGRAMMET BILD  
OCH FORMGIVNING 

Har du svårt att låta bli att skissa och 
rita när du har en penna i handen? Vill du 
upptäcka världen genom en kameralins? 

Har du många idéer som du vill göra i 3D 
eller gillar du att skapa bilder i din dator? 
Estet – Bild är gymnasieutbildningen för dig 
som älskar att vara kreativ. Hos oss får du 
utveckla dina kunskaper och arbeta med 
teckning, måleri, skulptur, design, foto eller 
digitala bilder. Du får träna din kreativitet 
genom att skapa, uppleva och tolka bild 
och form.
   Efter tre år på Estet- Bild har du behörig-
het till högskolan samtidigt som du har tränat 
dina konstnärliga tekniker. Du har även 
lärt dig uppfatta samhälle och människor 
genom kreativt skapande. 

ESTETIK & MEDIA

Är du nyfiken och kreativ? Vill du lära dig 
att fota och filma professionellt? Kanske 
skapa ett intressant TV-program, designa 
en affisch, göra en animerad reklambanner 
eller producera en tidning? 

Estetik & Media är ett studieförberedande 
program med många praktiska inslag som 
ger dig en bred och bra grund för vidare 
studier. Här får du chans att utveckla både 
dig själv och dina idéer.  Vi jobbar också 
med olika företag och gör medieuppdrag 
”på riktigt” till exempel genom att fotogra-
fera en rockkonsert, hjälpa ett företag med 
att formge ny logotyp, filma olika sport-
händelser eller att delta i en filmfestival. 
Utbildningen ger dig behörighet att  
läsa vidare på högskola och universitet.

ESTETISKA PROGRAMMET MUSIK

Tycker du att musik är som bäst när du 
själv får vara med och framföra den? 
Gillar du att spela med andra? 

Vill du få möjlighet att lägga mer tid och 
energi på musikaliska utveckling är Estet – 
musik ditt program! 
   Estet – musik är en bred utbildning med 
hög kvalitet. Du får undervisning i ditt huvud- 
instrument men också möjlighet att lära dig 
andra instrument, enskilt och tillsammans 
med andra. Vi hjälper dig att hitta din unika 
förmåga och vem du är, genom att skriva 
egna låtar och arrangera/producera egen 
och andras musik. 
   Estet – musik är ett studieförberedande  
program som ger dig grundläggande  
behörighet till vidare studier.

FÖRSÄLJNINGS- OCH  
SERVICEPROGRAMMET

För dig som vill arbeta inom handeln eller 
starta eget företag

På Försäljnings- och serviceprogrammet 
får du kunskaper om försäljning, service, 
inköp, ekonomi samt att starta och driva 
ett företag. Under ditt arbetsplatsförlagda 
lärande (APL) får du praktiskt tillämpa de 
kunskaper du fått i skolan. I åk 3 erbjuds 
lärlingsutbildning som innebär tre dagars 
APL varje vecka.
   Efter utbildningen kan du exempelvis 
arbeta i butik, som försäljare, inom nät-
handel eller med inköp och som på alla 
yrkesprogram finns här möjlighet att läsa in 
grundläggande behörighet till fortsatta studier 
vid högskola och universitet.

FORDONS- OCH  
TRANSPORTPROGRAMMET

Tycker du om att skruva och mecka med 
fordon eller kanske köra tyngre fordon 
som lastbilar och hjullastare. Då är den 
här utbildningen något för dig.

Fordons- och transportprogrammet ger 
en grundutbildning för dig som vill jobba 
med reparation, service och underhåll av 
fordon. Det är också en utbildning för dig 
som vill bli fordonsförare. Efter första året 
väljs inriktning. På Strömbacka finns både 
Personbilsinriktning och Transportinriktning. 
Programmet är en yrkesutbildning vilket 
gör att du direkt efter avslutad utbildning är 
redo för arbetslivet. Du har även möjlighet 
att läsa in grundläggande behörighet till fort-
satta studier vid universitet och högskola.
   Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig 
del av utbildningen och det finns mycket goda 
chanser till arbete efter avslutad utbildning.
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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Naturvetenskapsprogrammet passar dig 
som vill ha en bred behörighet på univer-
sitet och högskola. 

Naturvetenskapsprogrammet erbjuder en 
gymnasieutbildning med stor valfrihet för 
att gå vidare mot högre studier. Utbildningen 
utvecklar elevernas kunskaper om livets 
villkor och sammanhang i naturen.
   Du lär dig att tänka kritiskt och logiskt 
med hjälp av matematiska modeller, expe-
riment, laborationer och fältstudier.  Det 
finns två inriktningar : naturvetenskap och 
naturvetenskap och samhälle. Naturveten-
skapsprogrammet öppnar ofta möjligheter 
till attraktiva arbeten både i Sverige och 
internationellt.

TEKNIKPROGRAMMET

Teknikprogrammet är ett studieförbere-
dande program för dig som gillar teknik 
och produktutveckling.

Teknikprogrammet är för dig som gillar 
teknik och kreativt skapande. Här får du 
utveckla din förmåga att lösa tekniska 
problem. Du får bland annat lära dig hur 
tekniken kan användas för att ta fram och 
utveckla nya produkter inom olika områden. 
   Vi erbjuder dig tre inriktningar: Informations- 
och medieteknik, Design och produktutveckling 
och Produktionsteknik. Du väljer det som 
passar dig. Programmet ingår i konceptet 
Teknikcollege och du kan välja att läsa 
kurser som ökar din behörighet för vidare 
studier på universitet och högskola. Teknik 
är framtiden! Du har även möjlighet att läsa 
ett fjärde år, till gymnasieingenjör.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder 
sig till dig som vill veta mer om hur 
människan och samhället har utvecklats 
genom tiderna och hur det är att leva i 
en komplex och globaliserad värld. 

Utbildningen ger dig färdigheter i att söka 
information och kritiskt granska den på 
ett vetenskapligt sätt. Hos oss får du lära 
dig argumentera och att bli en god talare 
och skribent. Du som elev är delaktig i hur 
undervisningen utformas och dina möjlig-
heter till inflytande är därmed stora.      
   Inför årskurs 2 väljer du antingen  
Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap 
som inriktning. Programmet ger en bred 
kompetens för vidare utbildning på universitet 
eller högskola.

RESTAURANG- OCH 
LIVSMEDELSPROGRAMMET

Är du intresserad av ett kreativt yrke 
där du har möjlighet att arbeta med mat, 
människor och service?

På Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
lär du dig laga allt från klassiska rätter till 
det allra senaste som du sedan får servera 
till Restaurang Herrgårdens gäster. 
   Under ditt arbetsplatsförlagda lärande 
(APL) får du praktiskt tillämpa de kunskaper 
du fått i skolan.
   Efter utbildningen kan du bland annat 
arbeta som kock, kallskänka och servitör så 
väl lokalt som världen över.
   Vid samtliga yrkesprogram finns möjlighet 
att läsa in grundläggande behörighet till fort-
satta studier vid högskola och universitet.

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

Programmet för dig som vill gå ett yrkes- 
program och som gillar teknik som används 
inom dagens moderna industri. Här får du 
bland annat kunskap om ritningslära, olika 
material och hur dessa ska bearbetas. 

Efter årkurs 1 väljer eleverna inriktning. 
På Strömbacka finns det två inriktningar ; 
Produkt-och maskinteknik samt Svetsteknik. 
Programmet är en yrkesutbildning vilket 
gör att du direkt efter avslutad utbildning är 
redo för arbetslivet och du har även möjlig-
het att läsa in grundläggande behörighet till 
fortsatta studier vid högskola och universitet. 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en vik-
tig del av utbildningen och det finns mycket 
goda chanser till arbete efter avslutad 
utbildning. Programmet är certifierat inom 
Teknikcollege Norrbotten.

LOKAL IDROTTSUTBILDNING PÅ  
STRÖMBACKA – LIU

Är du engagerad i någon idrott, och öns-
kar kombinera idrott på högre nivå med 
studier, då är kanske LIU något för dig? På 
Strömbacka erbjuder vi i samarbete med 
föreningarna och förbunden Lokal idrotts-
utbildning inom idrotterna fotboll, tennis 
och hockey.

Det innebär att du kan välja vilket program 
du vill, samtidigt som du genom att göra 
valet Idrott specialisering som ditt indivi-
duella val, kan genomföra dina idrottspass i 
alla tre årskurserna, två gånger i veckan.    
   Träningstiderna är förlagda till förmiddagar. 
Mer viktig information om detta finns på 
vår hemsida www.pitea.se/strombackaskolan. 
Gå in och läs under fliken Våra utbildningar 
och klicka sen LIU.
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VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET 

Vill du arbeta i ett tekniskt hantverksyrke 
med goda framtidsutsikter? Vill du ha 
möjlighet till ett fritt, omväxlande och 
självständigt arbete med eget ansvar?

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkes- 
program där du i årskurs ett får grund-
läggande kunskaper inom VVS. I årskurs två 
får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper 
som VVS-montör eller industrirörsmontör.
   Som VVS-montör får du grundläggande 
kunskaper för installation, service och 
underhåll av VVS, kyl- och värmepumpan-
läggningar samt grundläggande kunskaper 
inom den teknik som krävs för arbete med 
energiomvandling och energiutnyttjande.
   Som industrirörsmontör får du grunderna 
för uppbyggnad, montering och funktion 
av system i en industrirörsanläggning där 
svetsning är en stor del av utbildningen.

VÅRD OCH OMSORG

Gillar du att hjälpa och stötta människor? 
Är du en person som vill göra skillnad för 
andra? Vill du vara säker på att få jobb 
direkt efter examen?

Här är programmet för dig som vill arbeta 
med människor i behov av stöd och hjälp. Du 
lär dig hur människan fungerar både till kropp 
och själ och hur du kan hjälpa den som drab-
bats av sjukdom eller funktionsnedsättning. 
   Du har minst 15 veckors arbetsplatsför-
lagt lärande där du får prova på olika vård- 
yrken. Din yrkesexamen ger dig möjlighet 
att söka jobb inom sjukvård, äldreomsorg, 
hemtjänst, boenden/daglig verksamhet för 
människor med funktionsnedsättningar eller 
som personlig assistent. 
   Som vid alla yrkesprogram finns möjlighet 
att läsa in grundläggande behörighet till fort-
satta studier vid högskola och universitet.

STADENS HELA UTBUD
Längs gågatan, som faktiskt är Sveriges  
första, hittar du både stora kedjor och  
mindre unika butiker. Besök gärna mötes-
platsen Kaleido mitt i stan. Där kan du  
sitta och plugga, ta en fika eller delta i  
något av deras evenemang.

1

MOTION PÅ STRÖMLIDA
Fantastiska Strömlida är ett motionsom-
råde som ligger precis vid skolan. Här kan 
du köra intervaller i värsta backen eller 
styrketräna i utegymet. Ta en paus och  
njut av utsikten när du nått toppen!

2

REKREATION PÅ ISEN
Varje vinter plogas en isbana upp på 
fjärden. Här kan du promenera i vårsolen, 
åka skidor, långfärdsskridskor eller spark. 
Spark kan du låna på Sparkeringen. Ta med 
termos med något varmt och njut! 

3

MEN OM JAG INTE VILL GÅ?
Du kan enkelt åka buss i Piteås tätort. Alla 
linjer passerar centrum vid hållplats Knuten 
på Sundsgatan. Hållplatserna närmast skolan 
har vi markerat ut på kartan.

4

IDROTT RUNT HÖRNET
På Strömbackaskolan finns fina fotbollsplaner 
med konstgräs. Vill du träna inomhus hittar 
du ett fräscht gym på skolans nedre plan. 
Dessutom är idrottsutbudet närmast skolan 
större än så, golf, padel, bowling, hockey, 
friidrott, listan kan göras hur lång som helst.

5

BIBLIOTEK
På Piteå stadsbibliotek hittar du, förutom 
böcker, utställningar, massor med intressan-
ta magasin och tidningar som du kan läsa 
på plats och kvalitetsfilm som du kan låna 
helt gratis till din dator, smartphone eller 
surfplatta.

6
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Inom fem  
minuters promenad från  
Strömbackaskolan når du det mesta  
Piteå har att erbjuda. Gå, cykla eller åk buss!
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Piteå lockar med evenemang för alla 
smaker och åldrar. Här finns stora 
årligen återkommande evenemang 
med hundratusentals besökare, men 
också mindre lokala arrangemang som 
konserter av olika slag, teater, festi-
valer, idrottsevenemang och stadens 
välbesökta loppmarknader.

Hela stan blir ditt 
gymnasieområde

BOKA MÖTE PÅ NÅGOT  
AV STANS ALLA FIK

I Piteå finns något för alla.  Vare sig 
du söker senaste mode eller second-
hand, önskar puls och folkmyller eller 
söker studiero finns butiker och 
caféer för dig.  Koppla av och umgås 
mellan studierna, ta en tur i stans 
gallerior, vila benen på något av 
stadens mysiga caféer eller boka en 
biokväll med dina nyfunna studie-
kamrater. 

EN STARK KROPP GER
BÄTTRE STUDIERESULTAT!

I Piteå finns flera träningsanläggningar 
och yogastudior, några mitt i stan och 
några en bit utanför. Tillsammans är 
utbudet stort och det finns något 
som passar alla. Vill du inte träna på 
en anläggning finns rekreationsom-
rådet Strömlida i anslutning till sko-
lan. Här får du motion, frisk luft och 
en enastående utsikt – helt gratis. 

UPPTRÄDANDEN FRÅN 
VÄRLDENS ALLA HÖRN

Tar du dig lite längre från stads-
kärnan upp till Acusicumområdet 
hittar du ett stort utbud av kon-
serter och uppträdanden. Ofta är 
det Musikhögskolans studenter 
som står på scenen, men utbudet 
kan också bestå av livesändningar 
av förstklassig opera från The Met i 
New York.

Gå ner på stan 
för att plugga  
tillsammans med 
dina nya studie-
kamrater.
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Du kan enkelt åka buss i 
Piteås tätort. Alla linjer pas-
serar centrum vid hållplats 
Knuten på Sundsgatan. Håll-
platserna närmast skolan 
finns markerat ut på kartan 
på sida 7.
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Det underbara trädäcket vid kanalen blir 
en perfekt mötesplats för plugg tillsam-
mans med kompisarna.

På fem minuter 
når du det mesta!
Strömbackaskolan ligger ett stenkast från Piteå centrum där du kan 
hitta allt från mysiga fik till trendiga butiker.  Alldeles intill skolan finns 
mängder av smultronställen som du kan nyttja. Låt oss tipsa om några 
favoriter som du når inom fem minuters promenad från skolan.
På kartan på sida 7 ser du var du hittar de olika platserna.

ICE ARENA. Vintertid plogas 
den inre fjärden upp. Perfekt för 
en tur på långfärdsskridskor eller 
spark. Sparkar finns att låna 
på sparkeringarna vid Backa 
Strand eller Norrstrand. Vid 
Norrstrand finns även grillplats 
och café med skridskouthyrning 
vintertid.

32
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I Piteå är det nära till det mesta, 
med cykel tar du dig snabbt och  
enkelt runt i staden. Vid Knuten 
finns ett jättefint cykelgarage.
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– En värld av  – En värld av  
möjlighetermöjligheter

I Piteå finns flera fina gång- och cykel- 
spår. Ett hittar du på Strömlida, ett 
stenkast från skolan. Pitholmsheden 
är mycket omtyckt av piteborna och 
på Grisberget finns upplyst motions/ 
skidsspor i tre olika längder.



Varför har du valt den här utbildningen?- 
Jag hade hört att det var ett bra program 
via en kompis i innebandylaget. Sedan 
tycker jag också att det känns bra att man 
kan jobba direkt efter utbildningen. 

Vad är bra med din utbildning?
- Lärarna! Det är bra att man har två 
heldagar där man jobbar med elkurser, 
då hinner man komma in i det ordentligt 
och man får ta mycket eget ansvar under 
dessa dagar, huvudsaken att uppgifterna 
blir gjorda i rätt tid. 

Vad är det bästa med Strömbackaskolan?
- Att skolan ligger centralt, det är nära till 
det mesta, och det är roligt att alla man 
känner går på skolan.

Hur ser dina framtidsdrömmar ut?
- Först vill jag göra klart lärlingstiden, 
sedan antingen fortsätta att jobba som 
elektriker eller så småningom utbilda mig 
vidare inom el.

Varför har du valt den här utbildningen?
- Det är en bra grund till vilket yrke som 
helst då man lär sig hur man hanterar 
människor, vilket är viktigt oavsett vad 
man jobbar med. Man lär sig även mycket 
om sig själv genom de kurser vi läser, så 
som psykologi och anatomi.

Vad är bra med din utbildning?
- Grunden är bra och vi har ett färdigt 
yrke efter våra tre år. Vi kan även välja till 
högskoleförberedande kurser, vilket känns 

viktigt då jag vill plugga vidare på universitet 
efter gymnasiet.

Vad är det bästa med Strömbackaskolan?
- Lärarna! Duktiga och förstående som 
anpassar och gör allt för att vi ska lyckas. 
Elevhälsan är också väldigt bra. 

Hur ser dina framtidsdrömmar ut?
- Jag ska ut och jobba något år som 
undersköterska inom psykiatrin, sedan ska 
jag plugga vidare till antingen sjuksköterska 
eller psykolog. 

Varför har du valt den här utbildningen?
- Både för att jag är intresserad av mat-
lagning och bakning och för att jag ville 
gå ett praktiskt program. Jag tycker också 
om att möta människor vilket man gör i 
det här yrket.

Vad är bra med din utbildning?
- En allsidig utbildning där vi får pröva 
på och lära oss mycket, både kök och 
servering, det gör att det är lätt att få 
jobb efter examen. APL ger oss ytter-
ligare möjligheter att lära oss mer av 
branschens duktiga krögare och en chans 
att få in en fot i yrkeslivet på ett naturligt 
sätt. På en praktisk utbildning får man 
dessutom en fin gemenskap med sina 
klasskamrater. Det är värdefullt!

Vad är det bästa med Strömbackaskolan?
- Jag kommer från Arvidsjaur och har 
flyttat till Piteå just för att gå Restaurang- 
och Livsmedelsprogrammet vilket är ett 
stort steg när man är 16 år, men jag ångar 
mig inte en sekund. Lärarna är duktiga 
och gör allt för att vi ska få med oss så 
mycket kunskaper som mjöligt. Vi har fina 
lokaler och speciellt Herrgården är en 
fantastisk undervisningsmiljö. Skolan känns 
som en trygg plats.

Hur ser dina framtidsdrömmar ut?
- Jag kommer att jobba med det jag är 
utbildad till så länge det känns roligt. 
Eftersom jag blir både kock och servitris 
vill jag pröva på båda. Förmodligen flyttar 
jag söderut. Jobb finns överallt!
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VAD TYCKER 
       ELEVERNA SJÄLV?

MELKER GRUNDBERG, EE2A – EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

AGNES BOSTRÖM, RL3A – RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET

LOVA RISBERG, VO1A - VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET



Varför har du valt den här utbildningen?
- Jag valde samhällsprogrammet för att 
jag är intresserad av samhällsfrågor och 
politik, och för att det är ett högskoleför-
beredande program.

Vad är bra med din utbildning?
Programmet ger en bred utbildning som 
förbereder för många olika studier i 
framtiden.

Vad är det bästa med Strömbackaskolan?
Lärarna är bra och lektionerna är intres-
santa, man får lära sig mycket. Det är 
också en trevlig miljö i skolan.
Hur ser dina framtidsdrömmar ut?
Efter gymnasiet vill jag plugga vidare och 
jobba inom kanske politik, internationellt 
arbete eller sociala frågor.

Varför har du valt den här utbildningen?
- Den verkade intressant och jag ville 
göra något nytt som jag aldrig gjort 
tidigare, som att svetsa och svarva. Jag 
besökte skolans öppet hus och beslutade 
mig efter besöket att det var industri jag 
ville gå.

Vad är bra med din utbildning?
- Det bästa är att få arbeta praktiskt.  
Att få tillverka saker och vara stolt över 
det jag har gjort.  

Vad är det bästa med Strömbackaskolan?
- Lärarna! De är duktiga på att lära ut, de 
gör lektionerna intressanta och är väldigt 
roliga.
Hur ser dina framtidsdrömmar ut?
- Jag vill jobba inom industrin som 
CNC-operatör eller mekaniker, helst i 
Piteå! 
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– En värld av  – En värld av  
möjlighetermöjligheter

ELSA LUNDSTRÖM, SA3C - SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

AGNES NORDSVAN, IN1B – INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

MARCUS ERIKSSON, HA2A – FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET 

Varför har du valt den här utbildningen? 
- Jag valde FS på Strömbacka eftersom 
jag ville lära mig mer om entreprenör-
skap, sälj och kommunikation. 

Vad är bra med din utbildning? 
- Det bästa med den här utbildningen 
är hur man kan kombinera teori med 
praktik. Man läser inte bara om något 
utan man ser hur det är användbart i 
praktiken.  

Vad är det bästa med Strömbackaskolan? 
- En stor fördel med Strömbacka är att 
skolan ligger väldigt centralt vilket gör 
att man kan hitta på saker under hål och 
raster. 

Hur ser dina framtidsdrömmar ut? 
- I framtiden så skulle jag vilja jobba som 
säljare antingen ute i fält eller kontor, 
kanske till och med utomlands.



KONTAKTA OSS:
Telefon 0911-69 63 00 
Besöksadress Lasarettsv. 2
Postadress Box 730, 941 28 Piteå
Besök vår webb www.pitea.se/strombacka

VAD HÄNDER OM JAG 
SAKNAR BEHÖRIGHET?

SVAR: Det är den kommun du bor i 
som ansvarar för din skolgång om du 
inte är behörig till ett nationellt pro-
gram. På Strömbackaskolan kan du söka 
till Yrkesintroduktion som är en del av 
Introduktionsprogrammet. Din studie- 
och yrkesvägledare kan ge mer infor-
mation om dina olika alternativ eller 
kontakta Strömbackaskolans studie- och 
yrkesvägledare. Du hittar kontaktupp- 
gifter på vår hemsida.

VART SKICKAR JAG 
ANSÖKAN?

SVAR: Bor du i Piteå, Luleå, Boden eller 
Älvsbyn gör du din ansökan via www.
mittgymnasieval.nu. Logga in med din 
kod du fått av din studie- och yrkesväg-
ledare.

Om du bor utanför 4-kanten (Piteå, Lu-
leå, Boden, Älvsbyn) gör du din ansökan 
i hemkommunen. Kontakta din studie- 
och yrkesvägledare för mer information. 

NÄR FÅR JAG VETA  
OM JAG KOMMIT IN?

SVAR: Antagningsbeskedet skickas ut 
till dig i början av juli.

ATT FLYTTA TILL PITEÅ, 
HUR GÅR DET TILL?

SVAR: Vid tidigare undersökningar 
bland eleverna så har de allra flesta upp-
gett att de fått bostad ganska omgående. 
På länken www.pitea.se/Inflyttare/Boen-
de/Hitta-bostad hittar du bostadsföretag 
som hyr ut lägenheter. Om du vill ha 
hjälp via telefon kan du ringa till Piteå 
kommuns medborgarservice, 0911-69 60 
00 eller maila medborgarservice@pitea.
se På det kommunala bostadsföretaget 
Pitebo kan du utan kostnad ställa dig i 
kö för att samla köpoäng. Gör det!

FAQ

KAN JAG FÅ 
INACKORDERINGSBIDRAG?

SVAR: Alla elever som har längre än 50 
km till skolan har rätt att söka inackor-
deringsbidrag från sin hemkommun. Om 
du beviljas bidraget styrs av huruvida du 
är mottagen i första eller andra hand. 
Kontakta Strömbackaskolan som kan ge 
dig svar på hur just du är mottagen och 
kontakta din hemkommun för informa-
tion och blankett till ansökan om inackor-
deringsbidrag. 

Du hittar mer information på vår webb:
www.pitea.se/strombacka
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VAD ÄR SKILLNADEN PÅ HÖG-
SKOLEFÖRBEREDANDE OCH 
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET?

Svar: Här på Strömbackaskolan är 
följande program högskoleförberedande, 
även kallat studieförberedande:

• Ekonomiprogrammet
• Estetiska programmet
• Samhällsvetenskapliga programmet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

De högskoleförberedande programmen 
förbereder dig inför vidare studier på 
högskola eller universitet. Många högre 
utbildningar kräver ytterligare förkun-
skaper så kallad särskild behörighet. Det 
är viktigt att ta reda på vad som krävs 
på respektive utbildning och universi-
tet/högskola. Kontakga din studie- och 
yrkesvägledare för mer information. 

Ett yrkesprogram ska förbereda dig 
inför ett yrke och fortsatta yrkesstudier, 
men du kan också få högskolebehörig-
het. Från hösten 2023 innehåller alla 
yrkesprogram de kurser som krävs för 
att få grundläggande högskolebehö-
righet. Du behöver alltså inte välja till 
några kurser om du vill plugga vidare på 
högskola eller universitet. Däremot kan 
du välja bort högskolebehörigheten, om 
du istället vill fokusera på dina yrkes-
kurser.

De yrkesprogram som vi erbjuder  
på Strömbackaskolan är: 

• Barn- och fritidsprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Fordons- och transportprogrammet
• Försäljnings- och serviceprogrammet
• Industritekniska programmet
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet
• VVS- och fastighetsprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet

VÄLKOMMEN!




