Första steget till
framtiden börjar här
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Fakta om Voxnadalens gymnasium, information om naturvetenskapliga
programmet och åsikter från en elev. En fingervisning om hur utbildningen ser
ut och hur eleverna lär sig. Eleven Nagham har vidgat sitt perspektiv, att gå
från ovetande till vetande.
När man kliver in genom entrédörren på Voxnadalens gymnasium möts man av en
ren och fin miljö. Där, på första våningen, ligger skolans kafeteria med den vackra
Voxnan rinnande utanför. Mötet idag med Nagham, som är en elev på det här
gymnasiet, ska handla om hennes gymnasiestudier och utbildning. Vi sätter oss vid
ett bord i arenan bredvid scenen. Omkring oss finns några elever som sitter i grupper
och pratar lågmält. Man känner att det är en avslappnad atmosfär.
Nagham låter entusiastisk med ett litet leende på läpparna. Hon tycker att det ska bli
kul. Nagham är noggrann hur hon ska svara och det märks att hon är eftertänksam
och väger orden. Nagham säger att det första gången som hon ska bli intervjuad av
någon.
- Jag känner att det är jättespännande att någon ska intervjua mig om min åsikt
om det här gymnasiet, säger hon.

Nagham ska berätta om Voxnadalens gymnasium och vad hon tänker om det.
Det här året är första året för Nagham på gymnasiet i Sverige. Förra året gick hon på
grundskolan i Alfta. Nagham tycker att den här skolan är bra med en lugn
arbetsmiljö. Om man vill sitta någonstans så kan man hitta många platser.
-

Så länge man håller sig vaken, lyssnar och hänger med så är det inte något
större problem. Men om man har varit borta mycket och har missat en massa
så kan det vara svårt att hänga med. Lärarna har olika sätt att lära ut på, men
det finns vissa lärare som verkar mer disciplinerade än andra. Det är inte
dåligt. Lärarna ser till att jag och mina kamrater verkligen har förstått vad ska
vi göra, säger hon.

På matematiken löser lärarna många uppgifter. I kemi löser lärarna ofta uppgifter
eller gör en laboration. De vill att eleverna förstår vad de undervisar om. På biologin
gör de oftast laborationer. De arbetar ofta i grupper och de får den hjälp de behöver.
Det finns några ämnen som går jättesnabbt, alltså man måste fokusera mycket. Det
är också bättre om man inte missar lektioner.
Nagham tänker studera vidare och hon valde naturvetenskapliga programmet för att
få många möjligheter.
- Jag tänker bli läkare eller ha ett eget företag, som gör något för att hjälpa
människor. Det här programmet kan ge mig många möjligheter att hjälpa
andra, säger hon.
Fakta om Voxnadalens gymnasium
● Skolan ligger i Edsbyn, Hälsingland
● Antal elever på skolan år 2018: 332
stycken.
● Antal program är sex nationella
program som finns på. (BF, EK, IN,
IM, NA, SA, TE).
Barn- och Fritidsprogrammet,
Ekonomiprogrammet,
Industritekniska programmet,
Introduktionsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet,
Samhällsvetenskapsprogrammet,
Teknikprogrammet
● Skolranking: 2018 blev Voxnadalens
gymnasium rankad som tredje bästa
skola i landet.
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