Tullinge
gymnasium
firar 20 år!

Våren 2000 invigdes officiellt Tullinge gymnasium, även om verksamheten redan varit igång en termin. Skolan firar alltså 20 år våren 2020,
men tyvärr blev det ingen stor fest på grund av Coronasmittan. Huset som är i fokus här, hus 1, kan komma att bli en del av skolans lokaler när
elevantalet ökar i framtiden.
FOTO: Christoffer Santala Andersson

Före detta elever
minns sin gymnasietid
Sidan 6

Spännande
samtal med
Skytt
Sidan 12

FOTO: Ella Fridén

Stor intervju med
skolans första rektor

Sidan 15
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10 snabba fakta om Tullinge gymnasium

1. Skolan invigdes officiellt år 2000. Själva undervisningen startade dock redan
höstterminen 1999.
2. Innan Tullinge gymnasium startade bedrevs vårdutbildning i lokalerna, då under namnet Grantorps vårdgymnasium.
3. Nuvarande rektor, Lennart Gudmark, är nummer fyra i ordningen
(1. Elisabeth Bäckman, 2. Per-Åke Ohlsson, 3. Anna Widing, 4. Lennart Gudmark).
4. Varje år bjuds nobelpristagare in till skolan och hittills har vi haft besök av elva
pristagare.
5. Vårterminen 2020 är det 680 elever inskrivna på skolan.
6. Längdhoppsstjärnan Michel Tornéus har gått på Tullinge gymnasium.
7. På Tullinge gymnasium har det tidigare funnits program med inriktning räddningstjänst.
8. Under lite drygt tre år fanns ett språkintroduktionsprogram på skolan för nyanlända elever.
9. Språkintroduktionsklassen HT18 startade skolträdgården som fortfarande är ett
pågående projekt.
10.En av skolans lärare har bestigit Sydamerikas högsta berg (Acongauga, 6 962 m.ö.h.).
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Som en kär gammal vän ...
Tidningen du nu håller i din hand är skapad av klass SA18B i kursen kommunikation. Den här våren kunde ha varit fylld
med festliga arrangemang för att fira att
Tullinge gymnasium med bravur tagit sig
igenom sina första 20 levnadsår. Men det
blev ingen stor jubileumsfest denna vår.
Covid-19 tog över.
Men det kommer en tid då festligheter
och stora sammankomster kan arrangeras igen. Tills dess kan du bläddra i denna
lilla jubileumsskrift och ta del av de minnen och tankar som finns kring Tullinge
gymnasium.
Eleverna i klass SA18B har jobbat entusiastiskt för att få ihop ett spännande
material till denna tidning. Det mesta av

tidningsarbetet hann bli klart då undervisningen fortfarande skedde på plats
på skolan. Vi delade upp klassen i olika
grupper: reportergrupper med olika ansvarsområden, layoutgrupp och fotografer. Varje vecka hade vi redaktionsmöten
då vi hjälpte varandra att komma vidare
och lösa eventuella problem som uppstått.
Själva bedömningen i momentet utgick
från just dessa samtal - på mötena fick
eleverna pröva sin förmåga att ta ansvar,
ge återkoppling på ett konstruktivt sätt,
ta emot handledning och visa handlingskraft kring sitt ansvarsområde.
När det var lite dålig stämning i gruppen (som så lätt uppstår vid alla typer att

grupparbeten) kom någon på den geniala idén att bjuda på redaktionsfika. Sagt
och gjort och stämningen var åter på
topp! Till just denna redaktionsfika fick
vi också besök av två före detta vårdlärare på skolan, Britt-Marie Hörnkvist och
Eva Lundberg. De ville aldrig sluta prata
om sina minnen från Tullinge gymnasium! Det var fint att se dem skina upp när
de delgav oss sina historier. Läs mer om
dem på sidan 4.
Ett syfte med tidningen är att ni alla ska
lära känna skolan lite närmare och att
när ni en dag lämnar den kommer att
minnas den som en kär gammal vän.


Erika Lindholm, lärare

Vi gjorde jubileumstidningen! ( ...eller i alla fall vi som ville vara med på bild!)

Elisabeth

Zeinab

Linn

Saga

Emil

Aleyna

Redaktionsfika under skapandet av Tullinge gymansiums
jubileumstidning med SA18B i kursen Kommunikation.

FOTO: Erika Lindholm

Jenny

Elin

Linnéa

Astou

Ellie

Agnes

Linnéa

Mathias

Emma

Emelie
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Tullinge
gymnasium
från ovan. 
FOTO:
Christoffer
Santala
Andersson

En lyckad förvandling
från kontor till klassrum

Husen som nu utgör Tullinge gymnasium har invändigt genomgått en förvandlig från företagslokaler till gymnasieklassrum.
Från början var skolans lokaler ämnade
för industrimark och kontorsmark, med
små företag i de olika husen. Hus 5 var
bara ett tomt skal som sedan byggdes
klart när landstinget bestämde att lokalerna skulle bli en skola. 1990 gjordes
byggnaderna om till en vårdskola med
namnet Grantorps vårdgymnasium. I ett
knappt decennium bedrevs det sedan
vårdutbildning i olika former och kanske är det denna period som präglat den
höga status som vårdprogrammet haft
på Tullinge gymnasium.
Sedan genomgick skolan ytterligare en
omvandling och blev en kommunal skola och 2000 blev den officiellt invigd. Inledningsvis räknade kommunen med cirka 400 elever och köket och idrottshallen
byggdes därför för att inrymma cirka 350

elever. Det visade sig sedan bli dubbelt
så många elever sett till de första beräkningarna.
Om man blickar framåt är planerna att
Tullinge gymnasium ska växa ytterligare. Kalkylerna säger att elevantalet kan
komma att öka med så mycket som 400
elever fram till 2025.
För att detta ska fungera kommer man
behöva göra en hel del ombyggnationer
och förändringar. Skolan kommer till exempel att behöva ta över hus 1 för att få
plats. I nuläget finns företag och annan
kommunal verksamhet i det huset, men
alla dessa kontrakt har sagts upp för att
Tullinge gymnasium ska kunna överta
denna byggnad.
Man kommer troligtvis behöva renovera och flytta en del andra byggnader

och lokaler såsom matsalen, idrottshallen och biblioteket. Matsalen, som är
trång redan i nuläget, kommer att behöva mer utrymme och biblioteket kan
eventuellt tänkas flyttas till hus 1. På
skissbordet finns även planer på en ny
och större idrottshall.
Det saknas ännu politiska beslut om, hur
och när renoveringen och ombyggnation
ska ske. Men det har dock beslutats att
det ska komma ytterligare 400 elever till
skolan. Kommunen har lagt upp en plan
men inga definitiva beslut är för tillfället tagna. Oavsett hur det blir kommer
Tullinge gymnasium att överleva dessa
förändringar - det har ju gått bra förut.
Amanda Blomqvist, Emelie Lundmark,
Julia Cannert och Erika Lindholm

Eva och Britt-Marie minns Grantorpstiden
Eva Lundberg har jobbat som lärare på
Grantorps gymnasium, vilket var grunden till Tullinge gymnasium. Hon jobbade där i 19 år som religionslärare. Hon vill
att alla linjer ska lyftas fram och framförallt att vårdlinjen som var skolans grund
får mer uppmärksamhet igen.
- Under åren har jag sett olika organisationsstrukturer men jag känner mig
väldigt nöjd med den som är nu, säger
Eva Lundberg.
Hon menar att skolan har fått en positiv utveckling speciellt med den blandning av program och linjer som finns tillgängliga idag.

Eva Lundberg.

Britt-Marie Hörnkvist

FOTO: Arkiv, Exaktafoto

Britt-Marie Hörnkvist har också jobbat
på skolan sedan 80-talet. Hon var lärare

för alla vårdämnen men specialiserad
psykologi- och psykiatrilärare. Hon menar att det som främst förändrats genom
tiden är ungdomarna själva.
- Det fanns även ett komvux tillsammans med gymnasiet men de flyttade till
Slagsta vid 2000-talet, berättar Britt-Marie.
Hon funderar på om detta kunde ha
gjort så att eleverna då var mer mogna på
grund av blandningen med vuxna, men
kommer fram till att anledningen till att
ungdomarna har förändrats främst beror
på mobiler och internet.
Amanda Blomqvist

Skolans LAN ledde
till Fortnite-karriär
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Att spela med världskända TSM (Team SoloMid) och vara europas bästa fortnite-spelare är något
Theo Ferrer, även känd som Crue, upplever. Det hela började med Tullinge gymnasiums LAN i slutet av november 2018.
Theo har spelat under hela sitt liv, men
hade inte hittat ett spel som han kände
sig tillräckligt bra på för att tävla i innan
Fortnite, skriver han på Instagram direktmeddelanden.
Eftersom Crue spelar för TSM som är
ett amerikanskt E-sportlag så lever han
i en annan dygnsrytm, istället för vår
egen. Att fixa en intervju och hitta en tid
som passar båda blev svårt, så vi fick ta
det genom sociala medier, vilket funkade
jättebra. Det bevisar bara hur mycket sociala medier kan hjälpa oss på så många
olika sätt, såsom det hjälpte Theo.
Theo var elev på Tullinge gymnasium och
läste teknikprogrammet med planen att
börja på KTH efter studenten och kanske bli civilingenjör. Hans spelande var
en hobby och han hade fokus på plugget
som många andra elever i skolan.
Det var under Tullinge gymnasiums
eget LAN som Theo deltog i sin första
Fortnite-tävling. Det gick oväntat bra och
han förstod snabbt hur bra han var på
spelet.
“Det var riktigt kul! Rekommenderar att
gå på Tullinge LAN om man är intresserad!”
Våren 2019 blev Fortnite World Cup annonserat med en vinst som innehöll en
stor prissumma. Theo såg sig själv ha en
chans att ta hem ett detta pris.
Fokuset på spelandet ökade och gav
bra resultat. Efter att ha spelat bra och
intensivt i 10 veckor la många märke till
hur bra han var. Theo ansågs vara en av
Europas bästa spelare vilket gjorde att
Epic Games, ägarna av Fortnite, flög ut
den unga spelaren till New York i slutet
av juli 2018 för att tävla i Fortnite World
Cup Finals. Theo gjorde bra ifrån sig och
kom 6:a med en vinst på 6,6 miljoner kronor.
Efter att ha gjort så bra ifrån sig insåg
Theo vilken chans han hade framför sig
som inte många har. Jämför detta med
en person som spelar fotboll. Personen
som spelar fotboll går på sina träningar
och gör sitt bästa för att kunna ha fotbollen som ett yrke. Det enda som gör

Superkändis. När Theo Ferrer kom sexa i Fortnite World Cup 2019 skrev många svenska medier
om honom.
GRAFIK: Erika Lindholm, faksimiler från SVT nyheter, Aftonbladet, Expressen och SvD, 2019.

att man inte har fotbollen som en hobby
utan ett yrke är om någon upptäcker din
talang och rekryterar dig till ett bra lag.
Theos talang upptäcktes och han har
nu ett två- årskontrakt med TSM. Han fick
offra skolan under en period men skriver
även att han har planerat att komma
tillbaka om 1-3 år och fortsätta med sina
studier. Just nu är det fokus på spelandet,
streams, tävlingar och reklamer för att
göra sitt namn så stort som möjligt.
Zeinab Khazail

På sociala medier:
Creator code: “CRUE”
Instagram: tsm_crue
Twitch: crue1x
Twitter: tsm_crue
Youtube: Crue
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Före detta elever minns sin
tid på Tullinge gymnasium
I denna del av Tullinge
gymnasiums jubileumstidning har vi valt att intervjua några av de elever
som tidigare gått på skolan för att på så sätt få en
bild av hur skolan varit
genom årens gång.

Kasper Sund

... studerade naturpro
grammet på
Tullinge gymnasium 20
10-2013 vilket han
förmedlar att han är m
ycket nöjd över.
Kasper menar att gym
nasietiden är en
tid då man är på väg in
i vuxenlivet, men
fortfarande har kvar en
del av tonårskänslan.
Han minns skolan som
väldigt lugn, ingentin
g kopplat till bråk eller
Kasper tycker även att
liknande.
all stress kring alla prov
som upplevdes jobbigt
längre finns kvar. Det
då, inte
är bara de positiva min
nena från skolan som
med sig idag.
han bär
Den speciella klasskän
slan, alla raster som bl
and annat kunde spen
med att bara hänga, sn
derades
acka skit, fika och att sp
ela volleyboll med vänn
Det var något av det m
erna.
est oförglömliga.
En lärare som gett ett
stort intryck var Mats
Björkstrand. I intervju
tar Kasper att Mats va
n berätr en av de främsta anled
ni
ngarna till att han vald
karriär som han har id
e den
ag. Kasper rekommen
derar Tullinge gymna
yngre som snart ska vä
siu
m
för alla
lja gymnasium.

Jimmy Vidz09e-20m12, han studerade

20
... studerade på skolan
i.
med inriktning ekonom
et
på samhällsprogramm
Klassnamnet var SP09A.
han har många bra
Jimmy Vidzem säger att
iden. Ett av dem var när
minnen från gymnasiet
muta datakunskapslärahans vän Patrik försökte
l hans förvåning försökte
ren med en tjuga och til
iset. En lärare som han
kte han att hon
läraren förhandla upp pr
l-Ström. Till en början tyc
tel
Ern
in
rst
Ke
r
va
k
ryc
dan insåg
tyckte gjorde stort int
n sida av henne. I slutän
na
an
en
se
en
tid
d
me
k
fic
att Kerstin är “En av
var ganska otrevlig men
tänksam. Jimmy skriver
om
h
oc
äll
sn
t
ör
rh
oe
r
va
Jimmy att hon
.
då och jag
de bästa lärarna jag haft”
id “Det var en bra skola
iet
as
mn
gy
sin
r
de
un
t
rna och
Han hade mycket rolig
på tiden både på lektione
ra
va
ta
att
l
til
se
så
å,
ocks
hoppas att det är det nu
utanför dem!”

Miriam Saade

FOTO: Skolkatalog, Exaktafoto

... studerade på Tullinge gy
mnasium 2011 - 2014, och
hon läste ekonomiprogram
met. Miriam gillade skolan och lärarna och tyckte
att de var väldigt trevliga
och hjälpsamma. Och hon
tyckte att hon gick i en
underbar klass.
Miriams bästa minnen frå
n skolan är när hon och
hennes kompisar brukade
umgås i skolans kafeteria,
när hon studerade med sin
kompisar. När hon hade de
a
t kul samtidigt som hon lär
de sig massa nytt och henn
student - det var ett bra mi
es
nne.
Miriams starkaste minne
var när hon inte var godkän
d i några ämnen och fick
stort stöd och hjälp av sin
lärare Åsa Hollmark. Åsa
va
r
vä
ldigt trevlig, hjälpsam och
tappade aldrig hoppet om
Miriam, enligt Miriam sjä
lv. Hon är väldigt tacksam
Åsas hjälp. En annan lärare
över
som ofta peppade Miriam
var Sirwa Azez, hon var Mi
ams mattelärare och fick
rialltid Miriam att må bra oc
h kämpa även i svåra stund
Miriams tankar om Tullin
er.
ge gymnasium idag är att
den är “sjukt bra” i hennes
ögon och att den ständigt
utvecklas.
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Efter ett lyckat öppet hus hoppas vi på Tullinge gymnasium på nya taggade ettor höstterminen 2020!		

FOTO: Agnes Nordin

Därför väljer elever Tullinge gymnasium
Den 29 januari kryllar det av nya ansikten på Tullinge gymnasium. Det är årets första öppna hus
och det är överfullt på skolan. Lärarna och eleverna får ta emot förväntansfulla ungdomar som är
på besök för första gången och målet är att skapa ett bra första intryck. Två marschaller står tända
vid ingångarna och skapar en inbjudande känsla för de förhoppningvis blivande eleverna. Rektor
Lennart Gudmark menar att förstahandsansökningarna aldrig har varit så många som nu och
söktrycket till alla program är större än någonsin tidigare. Jag pratar med några av de eventuellt
framtida eleverna för att ta reda på varför Tullinge gymnasium är skolan som verkar bli just deras
förstahandsval.
Frisk luft och fräscha lokaler

Samhörighet och engagemang

“Det kändes hemtrevligt [...] det är små
byggnader och man kan gå ut och få luft
mellan lektionerna, det värdesätter jag.”,
detta svarade en eventuell framtida elev
när jag ställde frågan vad deras första intryck av Tullinge gymnasium var.
Skolans atmosfär tillsammans med
arbetet för en inkluderande studiemiljö
bidrar till att elever känner att Tullinge
gymnasium är en plats där de kan fokusera på sina studier och mål.
De fräscha klassrummen och fina lokalerna var även något som många uppskattade och ansåg bidrog till det positiva intryck Tullinge gymnasium gav dem.

En hemtrevlig, lugn och trygg miljö bidrar även till den starka gemenskapen
som finns på skolan. Många av de eventuella framtida eleverna har kompisar
på skolan som berättat om de många
aktiviteter som bland annat elevkåren
anordnar för att skapa en samhörighet i
klasserna samt på skolan.
Just öppet hus verkar vara ett bra sätt
att få kunskap om skolan. “Jag har hört
från folk som varit här på öppet hus tidigare att det är en bra skola, jag har även
vänner som går på skolan och tycker det
är superbra”, säger en tjej. Skolan har ett
gott rykte bland de nuvarande samt före
detta elever vilket syns på deras engagemang när de pratar med niorna på det
öppna huset.

Legimiterade lärare
och framtidstro
Att lärarna är erfarna och legitimerade
var självklart något som många av ungdomarna tyckte är mycket värdefullt
men även det faktum att de är engagerade i eleverna och deras studier uppskattas. “Lärarna verkar tycka om att jobba
här, det märks att de är engagerade”, gav
en kille som svar när jag frågade hur han
tyckte lärarna som han träffat under det
öppna huset verkade. Tullinge gymnasium ger elever möjligheter och bildning
för framtiden vilket ungdomarna som
besökt skolan under öppet hus verkat ha
snappat upp. En sökande säger: “Det verkar som en seriös skola som satsar mycket på att eleverna ska få bra utbildning”
Agnes Nordin
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Nuvarande elevers tankar
Sammantaget utifrån ett antal intervjuer så trivs de flesta eleverna mycket bra på Tullinge gymnasium då lärarna är bra och de trivs med eleverna.
De flesta eleverna skrev in skolan som sitt förstahandsval. Det är få elever
som har haft tankar på att byta skola då de trivs bra här. Av de intervjuade
eleverna var det många som
klagade på matsalens trånga
utrymme.
K18A
Frågan om eleverna skulle Frida, E
nasium? Var
kunna tänka sig att rekommen- Varför valde du Tullinge gym
dsval?
det ditt förstahan
om
dera skolan till andra så svaraoch hade hört bra
- Lagom långt bort
de alla ja. En viktig orsak till att
det var mitt första
Ja
.
ra
d
an
av
n
la
o
sk
många valde skolan var för att
handsval.
den låg nära deras bostad.
asied Tullinge gymn
m
Bästa och sämsta
um?
kommunikatioär
n
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o
sk
ed
m
a
- Det sämst
n är
et bästa med skola
D
a.
rn
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lä
ed
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cafeterian.
endera skolan till
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m
ko
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n
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u
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u
Skulle d
andra?
- Ja det skulle jag.

David, VO19

FOTO: Erik Sandegren

Varför valde du Tullinge gy
mnasium?
Var det ditt förstahandsval?
- Hört att det var en bra skola
och jag
hade många vänner här. Ja de
t var mitt
förstahandsval.
Skulle du kunna rekommen
dera skolan till andra?
- Ja, jag har redan tipsat andr
a om den.

FOTO: Erik Sandegren

Niclas, EK17B
asium? Var
Varför valde du Tullinge gymn
det ditt förstahandsval?
riktning,
- Det var en skola med juridikin
dra skolor.
vilket inte fanns på så många an
Skolan ligger också ganska nära.
era skolan till
Skulle du kunna rekommend
andra?
- Ja det skulle jag kunna göra.

om Tullinge gymnasium
Clara, NA19A
olan?
Vad tycker du om sk
s, det är en
- Bra lärare, bra klas
lugn skola.
öjligOm du skulle fått m
lat byta
heten, skulle du ve
skola?
är.
- Nej, jag trivs bra h
ed
Bästa och sämsta m
m?
Tullinge gymnasiu
ass och
- Det bästa är min kl
är lunchtilärarna. Det sämsta
derna.

n
FOTO: Erik Sandegre

Tove Na17B
Vad tycker du om skolan?
i skolan
- Den är bra, det roligare att gå
det fler
när det är lite varmare för då är
ka dött.
folk ute. På vintern är det gans
skulle du
Om du skulle fått möjligheten
velat byta skola?
men inte
- Jag funderade på det i början,
nu.
FOTO: Erik Sand
egre

Joseph, NA18A

Vad tycker du om
skolan?
- För mycket gru
ppindelningar,
men annars bra.
Om du skulle få
tt möjligheten,
skulle du velat b
yta skola?
- Nej jag trivs hä
r, lite för lugn sko
la det händer inte
så mycket.

n

gymnaBästa och sämsta med Tullinge
sium?
m, bra
- Det bästa är att det är nära he
det
med olika hus. Det sämsta är att
t är så
är ganska uppdelat eftersom de
igt ifall det
många hus. Det skulle vara rol
fanns fler samlingsrum.
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Sportsocks UF: Sebastian Torén, Martin Georgsson, Rasmus Ekberg, Felicia Hedlund, Anton Ullerfors, Mårten Söderman.

FOTO: Saga Martelin.

Alla vill jobba med en vinnare!
Men hur blir man en vinnare?
Kan man verkligen förlita sig
på att “pappa betalar” eller
måste man kämpa för att bli
en?
Vi sitter med på en genomgång av säljteknik i kursen Entreprenörskap. Både
handledaren och de närvarande eleverna
ser mycket engagerade ut. Plötsligt säger
handledaren “[att] alla vill jobba med en
vinnare” och en fråga väcks inom oss. Vad
krävs för att bli en vinnare och kan vem
som helst bli en?
En unik möjlighet att använda egenskaper som lärare tidigare har försökt avvänja dig från. Är du snackig, lite lögnaktig
och en smula fyndig? Toppen! De tidigare icke uppskattade karaktärsdragen kan
nu omvandlas till din fördel. Istället för
att minimera dina brister genom traditionell utbildning arbetar kursen Entreprenörskap med att maximera och framhäva dina bästa egenskaper.
Varken du eller dina klasskamrater har
gjort detta innan, ni står alla på samma
nivå. Tillsammans ska ni under ett år
starta, driva och avveckla era egna företag. Ni ska även medverka på UF-mäs�san i Älvsjö där ni får presentera och visa
upp er produkt för Svenskt näringsliv och
knyta kontakter. Under mässan deltar ni i
olika tävlingar med chans till pengar, ära
eller en kvalificering till SM i ungt företagande.
Under resans gång kommer ni att ställas inför många svåra beslut och diverse
motgångar. Lyckligtvis slipper ni gå ige-

Homechange UF: Partrik Ortstam, Gabriel Nordström, Amanda Öqvist, Anton Lindberg och
Tilda Svärd.
FOTO: Saga Martelin.

nom det här ensamma. Under dagen
såväl som natten finns handledaren tillgänglig för vägledning, problemlösning
och diskuterande av idéer.
Inte nog med det, ni får även under
kursens gång föreläsningar samt rådgivning från framgångsrika personer inom
Svenskt näringsliv. Detta är något eleverna anser vara väldigt nyttigt då de får en
bättre förståelse för arbetslivet inom sin
bransch.
Ett vinnande koncept som ni tror på är
det enda ni behöver för att få ett lärorikt
år i kursen entreprenörskap. Dessutom
finns en gedigen chans till framgång och
lite extra pengar i fickan.
Ni får en bra grund och förbereds på
ett praktiskt sätt inför fortsatta studier
och arbetslivet, det menar tidigare elever
som läst kursen entreprenörskap. Dessutom brukar kursen uppskattas av hand-

ledare såväl som elever och båda parter
håller med om att den är mycket givande
för individen.
I dagsläget prioriteras inte Entreprenörskap av skolledningen på Tullinge gymnasium. Istället väljer skolan att satsa
mer på andra kurser som till exempel
mental träning och bild och form. Caroline Kenmo, som undervisar i kursen,
uppmuntrar alla som är intresserade av
egenföretagande att läsa Entreprenörskap. Hon menar att det skulle gynna
både skolan och elever om det lades ned
mer fokus och resurser på kursen.
För att skolan ska inse hur nyttig och
givande denna kurs faktiskt är krävs ditt
engagemang. Tveka inte att välja denna
kurs.
Elisabeth Balarz och Saga Martelin
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På Tullinge gymnasium har kursutbudet förändrats genom åren.
Här presenteras tre intressanta kurser som går att läsa på skolan just nu.

1

Mental träning eller en undanflykt från studierna?

När kursen Mental träning gjorde sin
debut år 2014 som individuellt val på
Tullinge gymnasium var det endast åtta
elever som sökte till kursen. Nu ser siffrorna helt annorlunda ut. I år är det hela
120 elever som läser kursen och antalet
kan förväntas stiga ännu mer till läsåret
20/21.
Det är tydligt att kursen är eftertraktad
av skolans elever, men vad den bakomliggande orsaken är vet vi inte. Däremot vet
vi att Mental träning bygger på praktiskt
arbete, har reflektionsuppgifter istället
för prov och betonar vikten av personlig
utveckling. Till skillnad från andra kurser arbetar alltså mental träning utifrån
individens tidigare erfarenheter och
självkännedom för att sedan utfästa en

personlig målsättning och fullborda den.
Därför uppmuntrar Ann-Katrin Nordanståhl, som undervisar i ämnet, alla elever
att välja mental träning.
- Vare sig det handlar om att man faktiskt
är jätteintresserad eller om man känner
att man är väldigt hårt belastad av allting annat i skolan så är det en vettig kurs
att välja. Under kursens gång får man
dessutom testa på olika former av mental träning såsom meditation, yoga och
massage. I motsats till vad många tror är
mental träning inte en kurs där man bara
kan slappa. Istället kräver kursen att man
uppvisar engagemang och ambition för
att utveckla sig själv på bästa sätt.

2 Kriminologikursen lär dig avläsa brottsstatistik

FOTO: Saga Martelin

Det uppstår fler och fler hetsiga debatter om den rådande brottsligheten i vårt
samhälle. Dagligen hörs det påståenden
om att brottsligheten har ökat och att
det nuvarande läget är kritiskt. Detta
är den brottsstatistik som förmedlas av
våra politiker och nyhetsreportrar. De
visar upp skrämmande siffror men talar
sällan om det stora mörkertalet och alla
problem som uppstår när man ska kartlägga brottslighet.
Gör de medvetet denna förstoring och
vulgarisering av brottsligheten för att dra
till sig tittare? Eller saknar de kunskaper
om hur man ska handskas med brottsstatistik? Om de hade läst Kriminologi kanske de inte hade matat oss med

missvisande statistik? Det då man i kursen Kriminologi får lära sig hur man ska
avläsa brottsstatistik, vilka brottsteorier
som finns och vilka preventiva metoder
man kan använda. Det tillkommer även
mycket kritiskt tänkande och man får
möjlighet att utveckla sin förståelse för
den faktiska brottsligheten.
Elever på Tullinge gymnasium uppvisar ett stort engagemang för kursen och
eleverna får ofta tips om fortsatt intressant läsning inom ämnet. För de elever
som läser något av Tullinges samhällsprogram är kursen obligatorisk och för
de övriga programmen går kursen att
välja som individuellt val.

3 Fördjupningskursen som skrapar på ytan
FOTO: Emma Westring

Har man läst båda grundkurserna i biologi och vill fortsätta i det spåret kan man
på Tullinge gymnasium välja att läsa kursen Bioteknik. Det är en specialiseringskurs som är tillgänglig för de som går naturprogrammet.
Kursen är bra att ha läst oavsett om
man vill fortsätta till läkarlinje eller om
man bara tycker det är intressant. Man
jobbar experimentellt inom områdena
sterilteknik, genteknik, fermentationsteknik och odlingsteknik och det är elevernas egna intressen som styr hur man
ska lägga upp arbetet. För några år sedan
var intresset för vaccin stort och man valde att som examinerande uppgift iscensätta en diskussion mellan en “anti-vax-

xer” och en vanlig person. Uppgiften gick
ut på att eleverna samlade argument
både för och emot användningen av
vaccin och fick sedan bemöta lärarens
“anti-vaxx” argument med vetenskapliga
argument.
För att förstå sig på DNA bättre valde
de att granska olika matprodukter för
genmodifieringar och detta år ska de
kartlägga en DNA-sekvens hos sig själva
för att se om de har en specifik gen. Således har eleverna stor inverkan på kursens
upplägg och läraren kan anpassa den efter deras intressen.
Elisabeth Balarz och Saga Martelin.

FOTO: Saga Martelin
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Det viktiga vaktmästarskapet
Några man vanligtvis tar
för givna, men som gör väldigt mycket viktigt arbete
på skolan är vaktmästarna
- Christian Skytt och Caj
Gladh. Vi har valt att gräva
lite djupare kring hur deras dagar egentligen ser ut.

Det är torsdag förmiddag, en kall dag
i januari. När vi kommer in och ska bestämma träff med de två vaktmästarna
Caj Gladh och Christian Skytt, så saknas
Gladh - han är på solsemester i Spanien.
Vi stänger dörren och sätter oss ned på
varsin sida av det avlånga bordet. Vi börjar lite lättsamt prata om hans erfarenhet av Tullinge gymnasium.
- Jag har jobbat här i ett och ett halvt år.
Jag har alltid jobbat med människor på
olika sätt, säger Skytt.
Han har nämligen tidigare jobbat som
fritidsledare. Christian Skytt har upplevt
mycket, trots sin ringa tid här på gymnasiet. Han trivs bland ungdomarna och sin
arbetskollega Caj.
- Det här är bland de mest välartade barnen som jag åtminstone stött på i mitt
liv, så säger Skytt när vi frågar vad han
har fått för upplevelse av Tullinge gymnasium.
Arbetsdagarna på Tullinge kan variera mycket från dag till dag. Det handlar
mycket om att ta hand om skolan. Man
kan säga att vaktmästarna faktiskt får
byggnaderna att gå runt. Det kan handla
om allt från att låsa dörrar och fönster till
att ge en elev en hjälpande hand både fysiskt och mentalt.
Intervjun övergår snabbt till ett samtal
rikt på livsfilosofiska tankar. Vi lär känna
Christian lite mer på djupet.
Han är inte bara vaktmästare, utan
även en hockeyintresserad livsnjutare
som är bra på att uppskatta vardagslyxen
som han menar egentligen är allt vi har i
slutändan. Han förklarar sin syn på saker
och ting och lär faktiskt oss att se saker
från hans perspektiv.
Han berättar om allt från problemen
med att stolar inte ställs upp och fönster som inte stängs vid dagens slut till
känslan av att ibland inte bli sedd som en
medarbetare på skolan utan mer som en
serviceman.
Hans tankar tynger oss och vi förstår inte

Vaktmästarna Christian Skytt och i bakgrunden Caj Gladh.

hur man kan gå miste om Christians underbara närvaro. Samtalet upplevdes
som väldigt öppet.
Vi inser vikten av att sätta sig ned med
en kaffekopp och bara prata med någon
för en gångs skull.
Skytt ser klart en framtid på Tullinge kar-

FOTO: Erik Sandegren

riärmässigt. Han trivs och vill fortsätta
jobba på skolan. Främst har det att göra
med den lugna, varma och familjära atmosfären.
Goran Rashid och Oscar Holmquist
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Stark gruppkänsla
får köket att fungera

FOTO: Arkiv

Skolköket och kökschefen Leila Koskinen har funnits med skolan sedan starten för 20 år sedan,
där båda spelar en viktig roll för att verksamheten ska fungera. I dagsläget serveras cirka 700
måltider per dag. Detta utförs av sju anställda, så det är lätt att förstå att de har fullt upp under
förmiddagarna.
Som kökschef ansvarar Leila för det mesta av kökets verksamhet, vilket innebär
att det är hon som budgeterar, planerar beställningar för både kafeteria och
matsal och är personalansvarig för alla i
köket. Dessutom kan de ibland behöva
förbereda lokalen vid eventuella besök
eller event som skolan håller i.

Kökets personal
Arbetslaget består av
Laila som är kökschef,
1:a kocken Tiina, kocken
Anne, samt skolmåltidsbiträdena Nihayet, Huriye och Heli. Natascha
vikarierar för Gulay, som
är mammaledig.

Miljötänk är väldigt trendigt för tillfället
och det är inte något som har passerat
obemärkt förbi vår matsalspersonal. Köket arbetar flitigt med att öka mängden
klimatsmarta rätter samt minska serveringen av nötkött och mängden mat som
slängs. Leila förklarar:
- Vi ska redovisa varje dag. Vi räknar antalet tallrikar för att veta hur många som
har ätit, hur många kilo mat som kastas
och hur mycket som kastas per portion.
Det kan variera mellan 10-60 gram. Det
skulle vara lagom att kasta 10-15 gram,
per portion. Eftersom att ju kan vara servetter eller potatisskal.

det inte finns någon potatis att skala.
Matens popularitet spelar inte heller
någon roll, eftersom att det leder till att
många elever lägger upp mer mat än
vad de kommer orka äta upp. Den 13:e
januari serverades det potatisbullar, en
maträtt som normalt ses som en populär
rätt, men den dagen slängdes det ca. 25
g per elev.

Trots att 10-15 gram är acceptabelt så
slängs det nästan det dubbla - även om

För att verksamheten ska kunna fungera
under stor press krävs det en stark grupp-

tillhörighet och bra relationer mellan
kollegorna. Under min intervju blev jag
inbjuden till kökspersonalens eget personalrum där jag fick träffa arbetslaget
över en kopp kaffe. Det var då jag insåg
hur nära de anställda stod varandra och
hur viktigt det är. Jag fick intervjua de olika anställda och det kom fram att många
av de anställda har jobbat tillsammans i
mer än ett decennium. Jag frågade också
de anställda vad de tyckte om att jobba
på skolan. 1:a kocken Tiina svarade genast:
- Det är bara skit!
Hennes uttalande chockade hela rummet, där många brast ut i skratt. Men Tiina rättade sig själv och sade:
- Nej, det är roligt, jag har ju stått ut i
tretton år.
Med tanke på den varma och inbjudande
stämningen är jag inte förvånad över att
de anställda väljer att stanna på arbetsplatsen.
Lotta Palmér

Skolan fick en bra start
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I tjugo år har vår fina skola existerat, men vem ligger egentligen bakom den? Denna skola som är vår väg för att nå en god
framtid? Jo, bland dessa personer finner vi Elisabeth Bäckman: en av hjärnorna bakom skolan. Här får vi följa med i en
tillbakablick på skolans start och Elisabeths tid på skolan.
Det är en kall men solig onsdagseftermiddag då vi träffar Elisabeth. Vi slår oss
ned på sofforna utanför expeditionen
och hälsar henne välkommen samtidigt
som några av Elisabeths gamla kollegor
går förbi och hälsar på henne.
Alla är entusiastiska och trevliga och
det är tydligt att Elisabeth är en omtyckt
och viktig person för skolan.
Vi frågar henne om tiden när skolan grundades och hon börjar beskrivande berätta om hur allt startade för 20 år sedan.
Elisabeth berättar att skolan startade
1999 och ersatte Grantorps vårdgymnasium. På den tiden var Tumba gymnasium
väldigt oorganiserad så man bestämde
sig för att öppna en ny skola i närheten.
Elisabeth som hade jobbat som rektor
på Tumba gymnasium, blev tillfrågad att
starta Tullinge gymnasium. Detta beskriver hon som: “Nervöst men roligt!”.

“Vi var som ett radarpar”

Eftersom att det redan hade varit ett
gymnasium här förut fanns det salar
men inte lämpade till alla ämnen, som
exempelvis en kemisal. Elisabeth ger ett
exempel med att de första eleverna att
gå naturprogrammet endast fick studera
ellära i början.
Elisabeth beskriver den första tiden
som bra, men även slitsam. Exempelvis
gick ett vattenledningsrör i en av skolans
byggnader, hus 5, sönder två dagar innan

,,

När Elisabeth får frågan om med vilket
ord hon skulle beskriva skolan med
väljer hon ordet
“kunskap”
kunskap”.

huset skulle öppnas. När skolan öppnades var alla inblandade engagerade. Hon
nämner även sin kompanjon Monica Fröberg och att de blev som ett “radarpar”
trots deras olika bakgrunder då Elisabeth
tidigare hade varit språklärare.
Vi pratar lite om de olika programmen
som fanns vid start. Elisabeth berättar
att det var en annan läroplan förr och att
det var mycket friare, på den tiden hade
man olika utbildningar som naturvetenskap med inriktning räddningstjänst och
det fanns även andra inriktningar som
naturmedicin och matte. Idén om ett
samhällsvetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap växte fram
och bland kurserna i detta program kunde man även läsa kriminologi.
Hur många elever fanns det då på skolan? Jo, vid start innehöll en vanlig klass
32 elever och 16 på månadsprogrammen.
Totalt fanns det 650 elever år tre. Hon
nämner att det är synd att det var så få
elever i natur- och teknikprogrammet.

“Vi såg mer av varandra än våra
respektive män”

Ordet kunskap präglar skolan enligt Elisabeth
Bäckman. 
FOTO: Erika Lindholm

Elisabeth slutade på skolan 2011 och
man kan fråga sig varför hon slutade då
Tullinge gymnasium var en skola som det
gick mycket bra för och hade en hög standard. Men det var så att Bäckman fyllde
65 år och gick i pension, hon nämner
även att hon var trött efter att ha jobbat

stenhårt i tio år med skolan. Hon berättar att hon och hennes kollega Monica
Fröberg brukade skoja och säga “att de
såg mer av varandra än sina respektive
män.” Hon tillägger även att hon kände
en tävlingsinstinkt och därför ville sluta
på topp, för just då stod skolan på topp.
Senare väntade en liten nedgång i antalet elever.
Men när hon var pensionerad blev hon
rastlös, och började jobba som akutrektor, alltså en rektor som rycker in i skolor
där det behövs en rektor utav olika anledningar. För en person som följt skolans utveckling från start frågar vi därför
om Elisabeth upplevt någon förändring
på skolan. Men efter att ha slutat på skolan berättar Elisabeth att hon inte återvände eftersom att hon kände att det
räckte, därför har hon ingen tydlig bild av
utvecklingen.
Elisabeth säger att det roligaste med att
komma tillbaka till skolan är att träffa
alla elever, hon gillar deras ålder och det
är även därför som hon började jobba
på gymnasiet. De tankar och frågor som
personerna i denna ålder tänker på finner hon intressanta. Elisabeth nämner
att det är existentiella frågor som dominerar och hon gillar att ungdomar inte
tänker på bilskatter eller om det är sopat
utanför.

"Kunskap"

Vi frågar henne om konkurrensen mellan skolorna i Botkyrka kommun och hon
nämner att det varit mycket konkurrens,
men att just kunskap stått ut.
- Vi valde att konkurrera med kvalitet och
kunskap, höga krav och höga förväntningar, säger Elisabeth.
Kunskapstemat fick ambitiösa elever
från norra Botkyrka att ta sig till Tullinge
gymnasium. Hon anser att konkurrens
kan vara något bra eftersom att det gör
att man skärper sig och skolan utvecklas
till det bättre.
När Elisabeth får frågan om med vilket ord hon skulle beskriva skolan med
väljer hon ordet “kunskap”
kunskap”.
Linnea Olsen och Stella Norman

med Elisabeth Bäckman
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Tullinge gymnasiums första rektor, Elisabeth Bäckman. 

FOTO: Ella Friden
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Lärare på skolan

genom tiderna

Lärare som var med från start
Sirwa Azez:

Lärare i matematik

Dick Degernäs:

Fd. lärare i idrott och hälsa

Anita Bülow:

Lärare i svenska och engelska

FOTO: Exaktafoto

Sirwa berättar att hon har arbetat på
skolan ända sedan den invigdes officiellt
år 2000. Hon beskriver skolan som liten
och annorlunda vilket har gjort att skolan
har fått en speciell hemkänsla, hon säger
att detta var en av de saker som lockade i
början och att hon gillade den dåvarande rektorn Elisabeth Bäckmans metoder
då hon alltid betonade uttrycket “frihet
under ansvar” vilket Sirwa ansåg passade
henne utmärkt.
- Efter ett par år på skolan kändes det att
Tullinge gymnasium var rätt plats för
mig, ambitiösa, trevliga och respektfulla
elever har vi också alltid haft.
Sirwa nämner att skolan självklart har
förändrats sedan hon började här då
den har vuxit med fler elever och fler lärare men hon säger att skolan alltid har
varit strukturerad och organiserad vilket
är viktigt. Hon anser att rektorer efter
Bäckman också har gjort ett bra jobb och
hon nämner den rektor som tog över efter Bäckman, Anna Widing och säger att
skolan alltid har fortsatt att vara framgångsrik med tanke på elevernas trivsel
och resultat som har fortsatt att förbättras.
Hon anser att eleverna trivs bra på skolan vilket personalen på skolan alltid har
varit väldigt måna om, elevernas roll på
skolan har alltid varit viktig. Eleverna har
enligt Sirwa alltid har varit involverade
med ett aktivt elevråd eller elevkår.
Avslutningsvis så tycker hon att ett bra
ord för att beskriva skolan med är ordet:
“Kunskap”.
“Kunskap”

FOTO:Arkiv

Dick började som idrottslärare 2001 och
han minns skolan som väldigt liten och
att han lärde känna många, framförallt
elever. I början hade han i princip alla
elever i idrott vilket ändrades genom
åren. När skolan växte hade han ungefär
hälften av alla elever i idrott.
Dick anser att det alltid har varit en förmån att arbeta på skolan, han berättar
att han tillsammans med alla andra som
jobbat här, alltid har sett eleverna som
en tillgång och att möten med eleverna
är unika. Han betonar att tilliten mellan
lärare och elever alltid har genomsyrat
Tullinge gymnasium.
Dicks förhoppningar inför framtiden är
att idrottshallen ska byggas ut utan att
skolan ska bli större. Den bästa känslan
med skolan enligt honom är att den är
liten och lite campus-liknande.
Dick menar på att idrotten är heligast,
vilket han betonar. Idrott är jätteviktigt.
Vad som är bra med idrotten är att den
sammanför och får eleverna att få en
känsla av att bli sedda. Vi avslutar med
att Dick får beskriva skolan med ett ord:
"Gemenskap”.
Gemenskap”.
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Anita berättar att hon började på
Tullinge gymnasium år 2001 och att det
som lockade med skolan var att den var
liten:
- Bara hälften så stor som skolor i närheten. Jag var med det året då den första
kullen treor gick ut. Skolan var då också
ganska ny och det innebär att du som lärare har möjlighet att bygga upp den. Det
var mycket trevligt att börja på Tullinge
gymnasium.
Anita säger att de andra lärarna hade
samma fokus som hon, nämligen att bygga en så bra grund kunskapsmässigt för
eleverna som möjligt så att de klarade sig
bra i sina fortsatta studier. Enligt Anita är
den största förändringen att skolan fått
nya program och att några försvunnit.
När Anita började här förväntade hon sig
att det skulle vara ordning och reda samt
ett kunskapsfokus, vilket det också var.
- Jag hoppas att skolan i framtiden behåller sin familjära känsla och att skolan inte
byggs ut alltför fort.
Anita beskriver Tullinge gymnasium
med ett ord: “Trevligt”
“Trevligt”.
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Nyrekyterade lärare
Emma Ullbrand:

Lärare i kriminologi och juridik

Einar Persson:

Lärare i matematik och teknik

Anneli Wahlin:

Lärare i matematik och fysik

FOTO: Ann-Katrine Nordanståhl

Einar började på Tullinge gymnasium

FOTO: Ann-Katrine Nordanståhl

Emma började på Tullinge gymnasium
hösten år 2017 från att tidigare kommit
från en annan bransch. Hon berättar att
det som lockade med skolan var att hon
hade hört mycket gott om den, och detta
fick henne då att söka en tjänst på deltid
då hon var föräldraledig.
Emma beskriver att hon “gled in på skolan som på ett bananskal” när hon sen
fick ett erbjudande om en tjänst på heltid, kände hon att det var någonting som
hon inte kunde tacka nej till.
Hon berättar att hon tidigare praktiserat på en annan skola men hon beskriver
även nervositeten med att börja arbeta
på skolan:
- Jag trodde att det skulle vara läskigt i
början, det var det inte.
Den första perioden undervisade hon i
ledarskap. Hon tycker att skolan har fantastiska elever och att det gör det kul att
jobba på här.
Vi frågar henne om hon har några förhoppningar inför framtiden. Emma
svarar att hon hoppas att skolan ska
fortsätta kännas som en liten skola. När
vi frågade Emma om hon kan beskriva
skolan med ett ord så svarade hon med
ordet: "Tillhörighet"
"Tillhörighet".

sommaren 2019. Skolan lockade av flera
anledningar.
- Jag förväntade mig stor frihet att prova
nya pedagogiska idéer och särskilt att ha
möjligheten att bygga upp ett sk. makerspace på skolan. Ett makerspace är en
kreativ verkstad där elever såväl som anställda kan använda maskiner och verktyg för att förverkliga sina projekt. Det
som direkt slog mig när jag hälsade på i
somras var det lugna, trevliga och grönskande läget, som med sina olika byggnader gav positiva vibbar av universitetsområde. Därutöver så kändes skolan
både ambitiös och seriös men samtidigt
med hjärtat på det rätta stället.
Han berättar att skolor idag fokuserar
blint på betygsstatistik men här tänker
vi större, vi pratar om bildning för framtiden och de större perspektiven.Einar berättar att mycket har gått som han tänkt
men att mycket återstår.
- Jag är så tacksam för de elever som hjälp
till att bygga upp vårt makerspace i hus
5, det hade inte varit möjligt utan er. När
elever hör av sig för att fråga om man får
komma på lovet, då vet man att man är
något bra på spåret!

Inför framtiden tycker han att vi inte nöjer oss utan fortsätter utveckla och ompröva vad framtidens skola skulle kunna
vara. Att makerspacet får fortsätta att utvecklas och att fler hittar dit.
- Att mina elever fortsätter utveckla sina
kreativa förmågor och använder dem för
att bygga en bättre värld. Ni behövs där
ute!
Einar får avsluta med att beskriva skolan med ett ord, han väljer
”Campuskänsla”.

FOTO: Ann-Katrine Nordanståhl

Anneli började på Tullinge gymnasium
under hösten 2019 efter att ha arbetat
i en annan skola. Hon berättar att det
fanns flera saker som lockade med just
Tullinge gymnasium, framförallt att det
är en relativt liten skola som ger ett intryck av en småstadsidyll med små byggnader.
Hon berättar att hon inte hade några
speciella förväntningar innan hon började men att hon trodde att skolan skulle
vara lugn eftersom att den ändå är relativt liten, nu i efterhand så anser hon att
det blev så som hon trodde.
Till framtiden så har hon hört att skolan
ska bli större vilket hon ser fram emot
men hon hoppas samtidigt att skolan ska
behålla sin känsla av en småstadsidyll,
hon anser att det är unikt med den här
skolan eftersom att eleverna framförallt
kan umgås mellan olika klasser.
Hon säger att det är en väldigt stabil arbetskår och högt söktryck. När hon blir
tillfrågad om vilket ord hon skulle använda för att beskriva skolan så använder
hon ordet: “Kvalitet”
Kvalitet”.
Linnea Olsen och Stella Norman
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Elevkåren skapar sammanhållning
En elevkår, vad är det egentligen? Jo, det är en fristående organisation som arrangeras av elever
för elever. Alla elever kan vara medlemmar i kåren och ta del av rabatter och aktiviteter som elevkårsstyrelsen fixat. På Tullinge Gymnasium har elevkåren funnits sedan 2012 och sedan dess bara
utvecklats. För att kunna jämföra hur elevkåren en gång varit gentemot vad den är idag har två
personer intervjuats; en från den nuvarande styrelsen och en från den allra första.
Anton Löwstedt

saker och då man som elev faktiskt kan
påverka någonting!
Hur spelade elevkåren en roll i din skolgång?
- För mig var det absolut viktigt, framförallt för att jag alltid hade väldigt roligt
och lärde känna många personer från
många olika program.

Från den första elevkårsstyrelsen
Vilket utskott satt du i?
- Då jag var del av den allra första uppsättningen av elevkåren fanns det initialt
inte särskilt många etablerade utskott.
Under elevkårens andra år fick utskottsarbetet lite mer fart och jag hade då
hand om påverkansutskottet, vilket behandlar frågor jag tyckte var allra mest
intressanta!
Vad innebar det att sitta i det utskottet?
- Vi försökte i påverkansutskottet stärka
elevernas inflytande över skolgången,
men även försöka skapa en bättre dialog mellan elever och personal. Mycket
handlade om att skapa ett bra forum för
diskussion, där synpunkter sedan kunde
tas vidare med skolledningen.
Hur gick det till när den första elevkåren
i Tullinge startade? Vad var din uppgift?
Hur kom idén upp?
- Jag var dels ledamot i den första styrelsen då organisationen ombildades från
elevråd till elevkår och ordförande det
år då elevkåren etablerades på riktigt.
Det var då namnet Televkår myntades,

Sahel Cedighi

Från den nuvarande elevkårsstyrelsen
Vilket utskott sitter du i?
- Jag är ordförande för elevkåren!

logga skapades, elever för första gången
aktivt behövde värvas, utskott sattes upp
etc. Idén till att ombilda elevrådet till en
elevkår kom från en verksamhetsutvecklare på Sveriges elevkårer som pitchade
in fördelarna med att vara en helt fristående organisation, utan att organiseras
av en skolledning.
Hur önskar du att elevkåren ska ha utvecklats till vid det här laget?
- Förhoppningsvis bidrar kåren till en
starkare sammanhållning på skolan,
samtidigt som den hjälper till att stärka
elevernas inflytande över sin skoltid. Det
blir så mycket roligare när det händer

betydelsefull. Jag tyckte också att jag aktivt gjort skillnad för att göra allas skolgång roligare.

Vad innebär just det utskottet?
- Det innebär att jag har den ledande
rollen. Jag, med inflytande från de andra
styrelsemedlemmarna, bestämmer vad
som ska göras och ser till att det görs.
Man hjälper också de andra i styrelsen så
de vet vad de ska göra och ser till att finnas till hands.

Hur spelade elevkåren en roll i din skolgång?
- I ettan visste jag inte så mycket om elevkåren utan tyckte mer att det var en rolig grej och att det var kul att den fanns.
Men sedan i tvåan när jag själv kom med
i elevkåren tyckte jag att det blev roligare
eftersom jag har kunnat vara med och se
till att skolan blivit roligare, både för mig
och andra.

Varför sökte du till elevkåren?
- Jag ville kunna vara med och påverka
skolan och min egen tid på skolan. Införa aktiviteter som gör att skolgången
blir roligare för både mig och alla andra
i skolan. Jag känner att jag har gjort det
genom att införa nya aktiviteter såsom
filmkvällar, volleybollturnering etc.

Hur tror du den spelar roll i andras skolgång?
- Jag vill gärna tro att det gör skolan roligare även om vi inte arrangerar aktiviteter hela tiden. Men att det vi planerat och
genomför gör så att folk tycker skolan blir
roligare och inte bara handlar om plugg.

Vad har elevkåren betytt för dig:
- För mig har den betytt väldigt mycket
då jag känner att min skolgång blivit mer

Vad är det roligaste med elevkåren?
- Det roligaste med elevkårens styrelse
är att det finns en stark sammanhållning

Hur tror du elevkåren spelar en roll i andras skolgång?
- Det beror såklart på hur mycket man
väljer att engagera sig och om man är
med på aktiviteter etc. Förhoppningsvis
bidrar dock elevkåren till att det blir en
roligare stämning på hela skolan oavsett
om man är engagerad eller inte och att
elevers synpunkter tas större hänsyn till.
Vad var det roligaste med elevkåren?
- Att träffa massor av personer man inte
hade träffat annars. Sen var en personlig favoritaktivitet alltid årsmötet. Alltid
god stämning, spännande debatter och
roliga happenings!
Varför behövs elevkåren?
- För att stärka sammanhållning och tillvarata elevers intressen!

och att man får lära känna nya personer
från olika klasser. Det roligaste med elevkåren i sig är att man känner uppskattning från medlemmarna och känner att
de faktiskt tycker att det är kul!

Elevkåren var från start en viktig
del för att skolgången för många
elever inte endast skulle handla om
plugg.
En sak som både Sahel
och Anton kan komma överens
om är att elevkåren definitivt är
något som gjort deras skolgång
roligare och hoppas att det förgyllt
och kommer fortsätta att förgylla
andra elevers skolgång! Televkår
har funnits i 8 år och fortsätter förhoppningsvis att finnas för alltid!
Med engagerade elever
och stöttande lärare och skolledning ser Tullinge gymnasiums elevkårs framtid ljus ut!
Ellie Kågefors
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God stämning på Lidakampen. De färgglada klasströjorna gör det lättare att känna igen sina nya klasskamrater. 

FOTO: Johanna Hanno

Traditioner som växt fram
under de gångna 20 åren

Tullinge gymnasium är en skola som förutom utbildning präglas av traditioner och aktiviteter.
Elever på skolan får ta del av dessa från sina första skoldagar fram tills dess att de tar studenten.
Här presenteras ett urval av de traditioner och aktiviteter som arrangeras.
Lida-kampen
Den allra första traditionen skolan anordnar för eleverna är Lida-kampen. Under denna kamp tävlar förstaårselever
klassvis mot varandra och utför olika
utmaningar och tävlingar ute vid Lida friluftsgård. Detta i syfte att skapa gemenskap bland de nya klasserna.
Efter tävlingarna beger sig ettorna
tillbaka till skolan där resten av Tullinges
elever befinner sig för att äta grill-lunch
tillsammans. Dagen efter detta sätts
skolåret igång enligt schema.

En enkät skickades ut till 19/20 års
treor för att se vilka aktiviteter de
har uppskattat mest.
Fråga var: Vilken aktivietet tyckte
du var roligast att delta i? (19 svar)

Lucia
Den 13 december erbjuds det från 08:00
grötfrukost i matsalen inför det traditionella luciafirandet som består av ett
luciatåg och andra uppträdanden anordnade av engagerade lärare och elever.
Under denna tillställning brukar
Tullinges julklapp presenteras. Julklappen är en insamling med donationer från
elever till en välgörenhetsorganisation
som väljs ut av skolans elever.

Allaktivitetsdagen
Allaktivitetsdagen är en populär aktivitet
bland alla elever på skolan och anordnas
i februari varje år. Dagen går ut på att
elever får möjligheten till att testa på olika aktiviteter som man i vanliga fall kanske inte utför.
Denna dag har funnits sedan starten
på skolan då den till en början var en friluftsdag med fokus på vinteraktiviteter.
Under årens lopp har dagen utvecklats
och aktiviteterna kan bestå av allt från
att åka skidor uppe i Romme till att testa
på curling eller att tillbringa en dag ute
på Lida. Denna tradition och aktivitet har
genom åren uppskattats mycket.
Besök av Nobelpristagare
Tullinge gymnasium har sedan 2006 en
tradition att bjuda in nobelpristagare.
Under pristagarnas närvaro har de föreläst om sina vetenskapliga upptäckter
samt träffat skolans elever. Nobelpristagarna som besökt skolan har vunnit pris
i kategorier som fysiologi och medicin,
kemi och fysik.
De som får ta del av nobelpristagarnas besök är de elever som går naturprogrammet, vilket uppskattas stort då det
innefattar ämnen de studerar.
Linnéa Kalenius
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“Älskar att vara i skolan!”
Det är hemtrevligt och inbjudande i skolsköterskans rum. Petra Kvarmans (kurator) och Malin
Ruuth (skolsköterska) sitter på varsin stol och jag i en fåtölj. De har ett bra samspel mellan varandra - de tar mycket hjälp från varandra i svaren på mina frågor och det märks att de jobbar mycket
med varandra.
År 2016 började Malin Ruuth och Petra
Kvarmans jobba på Tullinge gymnasium.
När jag frågar vad som fick dem att jobba
här, så får jag rätt så liknande svar.
- Jag ville jobba på gymnasiet därför att
jag tycker att det är den roligaste åldersgruppen om man ska jobba som skolkurator. Varför det just blev Tullinge för min
del var för att det var en heltidstjänst.
Det är jätteovanligt som kurator. Många
jobbar på flera skolor. Jag tycker att man
kan göra mest nytta om man får vara på
en skola och följa den, och sen visste jag
inte så mycket om Tullinge egentligen,
men jag fick ett bra intryck på intervjun,
säger Petra.
Malin har jobbat som skolsköterska på
två gymnasieskolor tidigare och det var
friskolor.
- Det är inte så bra att jobba på friskolor,
det är en arbetsmiljöfråga. När man är
skolsköterska i en kommunal skola så
har man en verksamhetschef som ser till
att man har en metodbok så att alla jobbar likadant. Så är det inte inom friskolor,
det är mycket mer svårarbetat, så jag ville jobba på en kommunal skola. Sedan
att det var en heltidstjänst. Det är oftast
deltidstjänster och då jobbar man på
flera skolor samtidigt vilket blir ganska
splittrat. Man får en bättre kontinuitet

Kurator Petra Kvarnmans och skolsköterska
Malin Ruuth . 
FOTO: Agnes Nordin

när man är här och träffar personal och
elever oftare.
När jag frågar vad de tycker är deras viktigaste arbetsuppgift på skolan, så säger
de båda att det är att hjälpa eleverna.
- Det är en viktig uppgift att fånga upp
elever som inte mår bra och hjälpa dem
att få bra hjälp. Att man har en vuxen
att vända sig till, för både jag och Petra
har ju tystnadsplikt. Det man pratar om
stannar här, men så är vi så professionella att vi kan se när man ska ta det vidare,
säger Malin.
Annika Tindefjord-Sjöberg, före detta
skolsköterska på Tullinge gymnasium,

är inne på samma spår. I en intervju med
henne lyfter hon fram hälsosamtalen
och mötena med eleverna som den viktigaste uppgiften inom sjuksköterskeyrket. I intervjun svarar hon:
- Den arbetsuppgift som tog upp det
mesta av min arbetstid var hälsosamtalen. Jag träffade nästan 100% av alla
elever. Det kunde vara någon enstaka
elev som uteblev eller tackade nej De första åren var hälsosamtalen frivilliga och
bara de som aktivt skrev att de ville ha
samtal kallades, men från 2010 kallade
jag alla.
- Det behöver nog gå lite längre tid för att
man ska se skillnad, säger Petra när jag
frågor om hur skolan förändrats under
dom fyra år som de har jobbat här.
Hon fortsätter:
- Det som är nytt, är att vi försöker jobba
med att få in elevhälsofrågor i undervisningen och att ha roliga föreläsningar i
årskurs 2. Förra året hade vi Tilja här som
är en förening som jobbar med psykisk
ohälsa.
Malin tillägger att de försöker få
in information via mentorstiderna, där
de jobbar med materialet som mentorer
senare för vidare till eleverna.
Astou Sene

Frågor och svar med elevhälsan:
Vad är det bästa med att
jobba inom elevhälsan?

Petra Hedman, specialpedagog:
- Jag får träffa många fina elever, jag
älskar att vara i skolan.
Marie Lundin, syv:
- Jag tycker om att ha elevkontakter, och
sätta in mig i elevens situation.
Erika Lindholm, resurspedagog:
- Jag lär mig mycket, jag blir en bättre
lärare, ett ben i läraryrket och ett ben i
elevhälsan stärker mig i min lärarroll

Ditt bästa minne från
Tullinge gymnasium?

Ellinor Bladh, syv:
- Mitt bästa minne är att ha sett resan
som 01:orna gjort genom dessa tre år, då
jag började på Tullinge samma år som
de.

Erika Lindholm, resurspedagog:
- När jag står vid parkeringen utanför
idrottshallen, och ser när flaken fylls
och åker iväg med skrålande nybakade
studenter.

En rolig historia från
din tid på skolan?

Resurspedagog
Erika Lindholm.

Specialpedagog
Petra Hedman.

Ellinor Bladh, syv:
- Jag tycker att det är roligt, att höra från
gamla elever, om hur deras liv ser ut
efter gymnasiet.

Studie- och yrkesvägledare, Marie
Lundin.

Studie- och yrkesvägledare, Elenor
Bladh.
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Petra Hedman, specialpedagog:
- Något jag tycker är kul är när elever
mejlar till mig när de egentligen ska
mejla till Petra Kvarmans. Jag fick ett
grattis-mejl en gång, där det var en elev
som grattade Petra Kvarmans då hon
har fått tvillingar, jag tyckte det var så
roligt då jag är 50 år.



FOTO: Erika Lindholm



FOTO: Exaktafoto
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Korsord:

Tema Tullinge gymnasium

Mittradens tre lodräta ord utgör skolans slogan. Hur lyder den?
Svar:______________________________________________________________________
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Konstruktör:
Amadeus Hallström
Lösningen finns på sista sidan.
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Mikaela Hemmälins tankar om ett framtida Tullinge gymnasium:

"Framtidens skola ska
bli mer klimatsmart!"
2015 fanns det 10 712 grundskolor registrerade i Sverige. Enligt Skolverket finns
det idag 1300 gymnasieskolor och enligt
SCB finns det cirka 513 000 barn inskrivna i förskolor. Varje skola serverar dagligen lunch och bidrar till den stora miljöboven: matsvinnet.
På Matsvinnet.nu framgår det att i
Sverige står matsvinnet för 500 000 tusen ton av de växthusgaser som vi släpper ut, vilket är lika mycket som 200
000 bilar släpper ut på ett år. Skolor har
lamporna tända övervägande timmar av
dygnet och enligt statistik från ekonomifakta.se stod bostäder och service m.m.,
därmed inräknat skolan, för 52% av elanvändningen i Sverige.
Om jag får bestämma hur framtidens
skola ska se ut så ska den vara klimatsmart ur alla möjliga aspekter. Men hur
gör man då en skola mer klimatsmart
och varför bör vi göra det?
Framtidens skola ska följa samhällets
och världens mål att skapa en hållbar utveckling och motverka klimatkrisen.
Tänk er ett Tullinge gymnasium som
drivs med grön el, miljövänlig el producerad av förnybara källor där utsläppen
är noll. Allt återanvänds och inget går till
spillo.
Ett Tullinge gymnasium där vi bara eller mestadels serverar vegetarisk mat för
att minska köttproduktionen. Där ingen
mat ska slängas, för att motverka matsvinnet.
Ett Tullinge gymnasium där eleverna
går, cyklar, samåker och tar alla möjliga
medel för att minska utsläppen vid transport. Alla de 513 000 barnen jag nämnde i
början kan göra en skillnad!
Varför är det här viktigt? Jo, vår planet går
sakta sönder. Isarna smälter, havsnivån
stiger, jordens temperatur ökar. Vi är inte
ensamma på den här planeten, djur- och
växtlivet tar skada för att vi inte tar ansvar för våra handlingar och gör om och
gör rätt. Våra utsläpp och vårt skräp som
vi kastar påverkar naturen.
Matsvinnet släpper som tidigare
nämnts ut ofantliga mängder koldioxid
vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Köttindustrin är också en bidragande faktor till den globala uppvärmningen. Miljöministern Karolina Skog
(2017) nämner i artikeln “Plast i haven
- ett omfattande miljöproblem” public-

En grönare skola önskar sig åk3-eleven Mikalea Hemmälin. 

erad hos miljödepartementet att mer än
1 miljon fåglar dör varje år av att de äter
plast de hittar i naturen.
Vi måste börja någonstans och som
jag sa i början så finns det 1 300 gymnasieskolor i Sverige, en av dem är Tullinge
gymnasium och vi kan bli en förebild.
Svårigheterna med ett klimatsmart
Tullinge gymnasium är att värva individer. Vi är lata och bekväma. Det är enklare att ta bilen till skolan, det går snabbare
och är varmare. Du kanske tänker att dina
val inte påverkar då vi i den stora helheten är så obetydliga. Vi är 7,53 miljarder
människor på den här planeten. Du är en
del av 7,53 miljarder personer som alla
har ett ansvar. Ta ditt ansvar.
Många ser det som en utmaning att
sluta äta kött, att sluta ta bilen. Börja äta
vegetariskt i skolan några dagar i veckan,
ta mindre portioner istället för att slänga.
Börja samåka eller ta bussen, minska
dina utsläpp. Om alla gör något blir det

FOTO: Erika Lindholm

en skillnad. Tullinge gymnasium kan bli
en klimatsmart skola, om du vill det!
Avslutningsvis vill jag återkoppla till min
vision om framtidens skola. En klimatsmart skola med grön el, där det serveras
vegetarisk mat, där ingen slänger efter
lunchen och en skola där alla tänker på
sina transportmedel.
Om alla gör någonting så kan vi lyckas
skapa ett klimatsmart Tullinge gymnasium. En förebild för alla andra skolor!
Mikaela Hemmälin, SA17B
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Här arbetar klass SA19A med att skapa jordbäddar tillsammans med Radhusbonden Erik Kropf och lärare Anna Ålander.

FOTO: Erik Sandegren

En skolträdgård växer sakta fram

Sedan ett par år tillbaka har en liten
skolträdgård börjat växa fram på skolgården. Målet är att inkludera trädgården i så många ämnen och kursmoment

som möjligt. Det kan handla om att på
ett pragmatiskt sätt få lära sig hur olika
ekosystemtjänster fungerar, laborera
med olika jordmåner eller varför inte

skapa ett gymnasiearbete kring något i
trädgården. Ett annat syfte är så klart att
skapa en trevlig utomhusmiljö och goda
grönsaker att äta.



FOTO: Erika Lindholm
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Tack!

Tack till alla som ställt upp på intervju
och bidragit till tidningen. Tack till bibliotekarie Ulf Schönberg som korrekturläst, till Arild Lagerkvist som sett
över layout och hjälpt till med tryckerikontakter. Tack Christoffer Santala
Andersson för drönarbilder på skolan.
Och tack Lena Löfman, Jeannette Ling
och Gabriel Johansson för faktakoll
och sök i bildarkiv.

/SA18B
Lösning korsordet:
Mittradens tre lodräta ord utgör skolans slogan. Hur lyder den?
Svar: BILDNING FÖR FRAMTIDEN
Los
Angeles

Norskt
och

Hjärndel

Kan
arg
publik
Förstå

Ömtåligt
Tax och
pudel

Att
vara
nu

Vattendrag

E�ter
K

Så
låter
katt

Puhvän
Slipas

Argentina
Fabeln

Bor på
Nordpolen

Om
svar
anhålles

Parisbygge

Välvillig
handling

Bilmärke

Hör
du
med

Innan
ö

Fiskbete
Pannhår

Rund
leksak

Streck

Slå in
Förtära

Chokladpulvret

Halvcirkel

Näsa
Röd +
gul

Ört
Julfärg

Mellanrum

Vetenskapligt
samfund

Skötsel

Den
som
kör
Leder
till
jobb

Ont i
magen
Peppa

Hårt
vatten

Silver

Huvudbonad

Manligt
barn

Vunnit

Komik

Se ut

Dött
djur

bokstav 1
Bunt
eller
hög

Tar till sig

Ängslan

Ett par på
spanska

Kort
avhandling

Klen

Gör
hunden
Myntade

Alias
Kärleksgud

Smöra

Påvisa
Runt tavla

Skelettdelar

Håller koll så att hela kadern
Har hjärta med 100% på verkningsgraden

Lås
utan
nyckel

Lö�te

Hoppsan

Tack för allting ni oss lärt
Det kommer vi att hålla kärt

Peng

Håller
varmt
Ro�fa åt
sig

Ägt

Svingar
sig Tarzan i

Räkning
e�ter
mat

Tapperhet
Rådande
stil

Del av
dna
Cirkel

Vår kärlek till skolan är ju stor
Nästan större än den för min mor

Men Lennart Gudmark more like
Lennart Gudfadern
Spelar korten rätt från rutern till
spadern

Styr
man
med

Slitet

På Tullinge gymnasium jobbar
inga reptiler
Ni ger visdom i form av pdf-filer

Många må anse att skolan styrs
av maffia
Och skulle nog gärna fly till Latvia

Sök jobb
där

Dölja

Endast

Fina
folkets

ogoda

Behöver
du vara
för start i
tävling

Många elever på skolan
har talang för uttrycka sig
välformulerat. Här är ett
exempel från alla hjärtans
dag. Dikten var en del av
treornas poängjakt under
vårterminen 2020:

Men på natten spelas volleybollturnering
Och på dagen skrivs ämneskomplettering

Omger
jorden

Träd

Kon
har låtit

Vackra ord
från tekniktreor

Svensk
krona

Studenten är nu väldigt nära
Och att ha haft er som lärare tar
vi med ära

Kolla

Däre�ter

Kortspel

Soppredskap

Farväl

Varg
Smärtord

Tidig
art av
oss
Laddad
atom

Så som tack för insatsen önskar
jag
En extra bra alla hjärtans dag
Linn Hermander
och Adam Westerberg, TE17.

