Livskraftigt UF-företag
Logotype, bokomslag, affischer, broschyrer…
Inget är främmande för Hanna Lindström efter tre år på SG/Broby,
Grafisk produktion. Och UF-företaget hon startade kommer att leva
kvar även efter studenten.
Hannas stora intresse är
fotografering och det föddes
redan när hon var barn.
– Jag har gillat foton,
illustrationer och texter så länge jag kan
minnas, berättar hon. Så mitt val till
gymnasiet blev verkligen rätt. Skolan har
lärt mig jättemycket!
Under tredje och sista året fick
eleverna starta UF-företag.
– Det gick bra redan från början för
mig. Jag fick uppdrag och har bland
annat gjort en logotype till ett företag,
ett omslag till en bok som getts ut och
affischer och broschyrer. Dessutom har jag
min egen logotype i mitt företag och den
använder jag till alla mina foton.
Och foton har det blivit många. Hanna
har redan haft sin första vernissage.
– Det kom nästan 50 personer under de
två timmar vernissagen var öppen och jag

fick bra respons av både skolkamrater och
lärare, så jag är nöjd. Nästa gång får jag
ha öppet längre, skrattar hon.
På vernissagen visade sedan Hanna
sina foton med två olika teman; En annan
värld och Människan.
– Jag var i Sydafrika i tre veckor och
fotograferade barn på barnhem och utrot
ningshotade djur som exempelvis elefan
ter. Det var en helt otrolig u
 pplevelse och
jag blev så känslomässigt berörd av allt
jag fick se. Allt det ville jag sedan för
medla genom mina bilder.

Uppdrag
– På temat Människan visade jag por
trätt i svartvitt. Inga typiska foton där
folk sitter och ler, utan vart och ett av
fotona förmedlade en speciell känsla.
Jag lyckades bättre än vad jag någonsin
trott!

Totalt visades 18 foton från Sydafrika
och 15 porträtt som även såldes i A4-
storlek, A3-storlek och vykortsformat. På
plats fanns även flera datorer som visade
Hannas foton.
– Jag vill verkligen hålla på med
fotografering men allt det övriga är
också kul, säger Hanna Lindström. Jag
tar emot vilka uppdrag som helst. Mitt
företag har under skoltiden hetat Hanna
Lindström UF, men jag hoppas få ändra
namnet nu. För mitt företag ska jag ha
kvar i framtiden även om jag så klart är
öppen för en anställning, kanske på ett
media- eller reklamföretag.
SG/Broby la grunden för Hannas
yrkesskicklighet.
– Allt jag fick lära mig på skolan har
varit intressant. Varenda uppgift vi fått,
spelar ingen roll vilken, har varit jätte
rolig, säger hon. /

Att fixa ordentligt käk
är inget problem för
Alexander Olsson
och Daniel Larsson,
som har ett gemensamt elevboende i
Sunne. På dagens
meny står makaroner
och köttbullar.

Möte på elevboende

föder lång vänskap
Att flytta till en egen lägenhet och försöka sova den där allra första
natten borta kan ha sina sidor.
Det vet Daniel Larsen.
– Det kändes väldigt ensamt och konstigt att vara ifrån föräldrarna,
berättar han. Men det gick fort över och min rumskamrat blev en jättegod vän!

Hanna Lindströms första vernissage
”En annan värld och Människan”
lockade massor av människor. Nu vill
hon fortsätta att utveckla sitt företag.

Daniel är 17 år och går In
dustritekniska programmet
med hockeyinriktning på SG/
Broby. Han kommer från Munk
fors, tre mil från skolan, och kände redan
flera skolkompisar eftersom han spelat
hockey på orten en säsong.
– Jag hyrde en tvårumslägenhet under
mitt första år på skolan tillsammans med
Alexander Olsson från Karlstad som går
samhällsvetenskapsprogrammet, berät
tar han. Där hade vi varsitt rum men vi
delade på kök, hall och badrum.

elevboende i början. Ingen service utan
jag fick plötsligt fixa allt själv. Men det
löste sig. Efter ett tag fungerade det att
laga mat. Och städningen var heller inget
problem, lärde mig snabbt hur det går till.
Och tydligen gick vårt sätt att städa hem.
Vi har aldrig fått någon anmärkning vid
städkontrollerna, ler han.
Tvättstugan i huset har han och de
båda kompisarna också använt vid flera
olika tillfällen.
– Men i ärlighetens namn har jag
fuskat några gånger genom att ta med
tvätten hem…

Inga problem
Mötet på elevboendet blev början till en
lång vänskap.
– Vi spelar hockey och har en rad andra
saker gemensamt. Alexander och jag har
med andra ord blivit riktigt tighta.
– Visst var det lite konstigt att bo på
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Populärt
Att bo på elevboendet är populärt. Det
brukar vara fullbelagt. För föräldrarna är
det förstås viktigt att veta att tryggheten
värderas högt på skolan.
– Jag är både extramamma, v
 aktmästare

och kurator, konstaterar Maria Bornstedt,
fritidsledare och boendeansvarig. Elever
na kan komma och prata med mig om allt
från små till stora bekymmer. Jag finns
på elvboendet under kvällstid måndag till
och med torsdag.
På fredagen åker nästan alla elever
hem över helgen. Bara en handfull stan
nar kvar på grund av långt avstånd hem.
Under natten och på helgen ronderar
ett vaktbolag på området och eleverna
kan ringa dem om något skulle hända.
– Föräldrarna behöver inte bekymra
sig. Skolan erbjuder ett tryggt och säkert
elevboende, säger hon.

Aktiv fritid
– Elevhemmet har 128 bäddar fördelade
på tvårumslägenheter och enrumslägen
heter. I tvåorna har en vägg flyttats så
att båda rummen blivit lika stora. Sedan
delar de boende på hall, kök och badrum.
Kabel-TV, bredband, el, vatten och
värme ingår i hyran.
Vid sidan av läxläsning och gymbesök
arrangerar Maria Bornstedt olika populä
ra aktiviteter. På ungdomarnas villkor.
– Det är ju eleverna som ska trivas här,
säger Maria. /
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