
med fokus 
på världen



Arjeplog är Sveriges mest internationella kommun och vi 
erbjuder våra elever en spännande atmosfär även utanför 
skoltiden. Under vintern täcks vattnet av is och befolkningen  
ökar med det dubbla, Arjeplog är nämligen världens största 
vintertestort för fordonsindustrin. Under vintern kan du se 
den senaste Bentley eller Lamborghini köra längs gatorna 
eller höra fem olika språk i kön på mataffären.

Under sommaren har vi midnattssolen som lyser upp natten och det mörk-
blåa vattnet som binder samman samhället. Arjeplog är en av de vatten- 
rikaste kommunerna i Sverige med 8 727 sjöar och mindre vattendrag samt  
tre älvar. Är du intresserad av att fiska, bada eller åka vattenskoter har vi 
den perfekta miljön för dig.

Arjeplog är även en av Sveriges skotertätaste kommuner. Har du vägarna 
förbi elevhemmet Stugan skvallrar dess parkering om detta. Och självklart 
finns det även milslånga skoterleder.

Arjeplog är en liten fjällkommun med stort hjärta och vi vill att du ska  
känna dig varmt välkommen hit.

arjeplog
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I en av Sveriges vackraste kommuner, Arjeplog, finns  
Hornavanskolan. Vi är ett modernt gymnasium med  
naturen alldeles runt hörnet. Vi är en liten skola med stor 
öppenhet och värme. 

Som elev på Hornavanskolan kommer du att få minnen för livet. Här studerar  
elever från hela landet och många kommer även från Norge. I korridorerna 
är det en härlig mix av dialekter och norska. Som elev på Hornavanskolan  
är du del i en familjär miljö, vare sig man har 160 mil hem eller bara tio 
minuter så spelar man i samma team.

Vi sätter eleverna i centrum och nyckelorden både i vår skola och i  
kommunen är utveckling och framtidstro.

Hornavanskolans elever medverkar dagligen till att skapa en fin skolmiljö 
med fokus på identitet och trivsel. Studiemiljön hos oss är viktig och varje 
elevs utveckling uppmärksammas. Som elev på Hornavanskolan får du låna 
en bärbar dator med tillgång till Internet och den programvara som är nöd-
vändig för din skolgång.

Skolan arbetar aktivt med entreprenörskap och internationell praktik  
samt ungt företagande.

skolans program är:

Fordonstestteknik

Hotell och Turism

Naturvetenskapsprogrammet

 Samhällsvetenskapsprogrammet

vv

När du tagit beslutet att flytta från din hemort för  
att studera i Arjeplog finns det olika sätt att resa hit. 

resa till  
arjeplog

Flyg från Stockholm till Arvidsjaur med anslutande flygbuss tar dig 
direkt till din bostad. Under vinterns intensiva period med testverksamhet  

för fordonsindustrin finns det flyg med direktförbindelse mellan  
Arvidsjaur och Frankfurt/Hahn, Stuttgart, München och Hannover.

Närmaste tågstation finns i Jörn utanför Skellefteå  
där det går anslutande busstrafik till Arjeplog.

Bra bussförbindelser till kuststäderna samt inlandskommunerna.



Besöksnäringen och framförallt fordonsindustrin är de 
största näringarna i Arjeplog.

Under vintern ökar befolkningen med drygt 3 000 personer. Det är  
personal från några av världens största fordons- och komponenttillverkare 
som kommer till Arjeplog för att testa och utveckla sina produkter.  
Den internationella prägeln sätter spår i hela kommunen, från mataffären 
till nöjen och aktiviteter.

Många företagare i kommunen är verksamma både i turist- och besöks- 
näringen, men även i tjänstesektorn.

I Arjeplog finns Transportstyrelsen och Tillväxtverket.

näringslivet  
i arjeplog

föreningar 
i arjeplog

Några av våra större föreningar är Arjeplogs Ridklubb, innebandyklubben
Argentum och Arjeplogs sportklubb som har både fotbolls- och skidaktiviteter.

Här finns även klubbar för skytte, 
frimärkssamling, bridge, konst, 
snöskoter, bio, teater, fiske, foto,
brädspel och mycket mer.

Några av Arjeplogs största drivkrafter är de eldsjälar 
som driver de många föreningar som finns här. 
Föreningslivet är rikt och engagemanget är stort.



Andreas Majland, FT, Järna

Det kändes nytt och annorlunda med 
den fina miljön och omgivningen. 

tips  Ta för dig och försök att kom in!  
Vi blir som en familj.

Nawal Abdullahi Daud,  
HT, Arjeplog

Jag visste att lärarna och eleverna 
är trevlig här och att man får mycket 
hjälp när man behöver det.

tips  Var inte rädd att bo i Arjeplog!

Jens Gustafsson, FT, Järna

Det kändes kul helt enkelt.

tips  Kom in i gruppen, var dig själv 
och skaffa turbodiesel.

Jonathan Larsson, FT,  Nykvarn

Utbildningen och Arjeplog lät roligt! 
Det var också spännande att få kom-
ma hemifrån.

tips Skaffa en isbil när du kommer 
hit.

Ronja-Matilda Seppänen, 
HT, Haparanda

Jag kom och tittade på skolan och 
blev så himla kär i Arjeplog. Det är 
inte som andra ställen. Skolan är li-
ten, känns som en familj och man får 
den hjälp man behöver.

tips   Skaffa ett jobb och tänk på vad 
ni spenderar era pengar på.

Fredrik Wodstrup, FT, Dalsjöfors

Jag såg fram emot att få komma 
hemifrån och prova på att bo ensam. 
Utbildningen verkade rolig!

tips  Köp ingen Volvo, men skaffa en 
isbil och sladda på isen! 

Nimo Abdullahi Daud,  
HT, Arjeplog

Jag visste att det är den bästa skolan 
och jag hade hört så mycket bra om 
lärarna.

tips  Spara ihop en slant och köp en 
isbil!

Christin Dörr, HT, 
Arjeplog

Hotell- och turismprogrammet star-
tade det året jag började och det ver-
kade som en spännande utbildning.

tips Utnyttja hur fint vi bor och ta 
vara på det.

Ebbe Dahlsberg, FT, Degerfors

Det såg kul ut i broschyren. Vi var 
upp och tittade på skolan. Fina loka-
ler, fin miljö och en fin verkstad. 

tips  Att bo på elevhemmet är riktigt 
kul, fullt ös dag som natt. Vintern 
är magisk och full med aktiviteter. 
Många billiga bilar och fullt fräs på 
isbanan.

Liam Andersson,  
FT, Pilgrimstad

Det lär som en intressant linje och 
ett spännande ställe att bo på. Första 
året var toppen. Nu är jag inne på mitt 
andra och trivs fortfarande.

tips  Bo på elevhemmet och skaffa 
en isbil och en skoter sen kan man 
inte ha så mycket roligare.

Christy Jane Lagoc, FT, Östersund

Jag hade hört att det var trevligt och 
mysigt här och mycket bra folk.

tips   Ta med bra vinterkläder.

Benjamin Mokdasi, FT, Nora

Jag har alltid älskat Arjeplog och har 
släkt här och jag ville prova något 
nytt. Miljön är magisk, skolan liten och 
trevlig alla känner alla. Det är roligt på 
elevhemmet, det händer grejer. 

tips   Skaffa ett roligt fordon till vinter. 
Speciellt BRP.

SVERIGE & NORGEvi  
kommer  

från



Fordonstestteknik är en utbildning som riktar sig till dig som  
är intresserad av tekniken i och kring motordrivna fordon.

fordonstestteknik

På Hornavanskolan hittar du en  
särskild variant av Fordons- och 
transportprogrammet: Fordonstest-
teknik. Under utbildningen lär du dig  
om funktion, konstruktion och service  
av fordon. Exempel på moment är 
insamling av testdata, förbrännings- 
motorteknik och emissionstester.  
Utbildningen ger eleverna en gedigen  
fordonsteknisk kunskap för repara-
tion, service samt kompetens med 
särskild fokus på test av fordon.  
Utbildningen innefattar även kunskap  
att hantera olika typer av mätutrust-
ning och simulatorer i samband med 
fordonstester.

Fordonstestteknikern arbetar med in- 
stallation, service, felsökning, repara- 
tion och underhåll av fordon och mät- 
utrustning, men ansvarar även för 
insamling och systematisering av 
data. Det kan innebära både arbete 
med simulatorer och testkörning 
av fordon i olika miljöer. För detta 
krävs bland annat en testförarlicens 
som eleverna har möjlighet att ta via 
skolan. Utbildningen ger eleverna de 
grundläggande kunskaper som krävs 
för att med säkerhet kunna utforma, 
anpassa och montera testutrustning 
i moderna fordon.
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veckor genomförs under alla tre åren 
hos fordonsverkstad eller företag 
inom testbranschen i Sverige eller 
utomlands. Genom praktik, studie-
besök och gästföreläsare får du 
värdefulla kontakter inom den inter-
nationella fordonsindustrin.

exempel på  
karaktäristiska kurser/ämnen

• Fordonstestteknik, ny kurs

•  Miljöer och utrustning för fordons- 
test – introduktion, ny kurs

•  Fordons- och transportbranschens  
villkor och arbetsområden

• Fordonsteknik – introduktion

• Personbilsteknik – introduktion

•  Reparation av personbilar och 
lätta transportfordon

• Motor och kraftöverföring

arbetsmarknad och vidare studier

Efter avslutad utbildning är eleven  
anställningsbar för arbete som 
fordonsmekaniker på personbils-
verkstad eller som fordonsmekaniker 
inom testverksamheten. För grund-
läggande behörighet till högskole-
studier behöver eleven utöver yrkes-
examen lägst betyget E i Svenska 2/
Svenska 3 och Engelska 6.

RIKSINTAG

kursplan

gymnasiegemensamma ämnen 600 p 
Engelska 5  100 p
Historia 1a:1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a:1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a:1  50 p
Svenska 1  100 p

programgemensamma ämnen  400 p
Fordons- och transportbranschens  
villkor och arbetsområden  200 p
Fordonsteknik - introduktion  200 p

inriktning  
fordonstestteknik  400 p
Personbilar - basteknik 100 p 
Personbilar - verkstad och elteknik 100 p
Miljöer och utrustning för  
fordonstest  200 p

programfördjupning  1 100 p
Fordonstestteknik 200 p
Personbilar - systemteknik 
och diagnos 1 200 p
Personbilar - systemteknik 
och diagnos 2 100 p
Personbilar - kraftöverföring 100 p
Personbilar - förbränningsmotorer 100 p
El- och hybridfordon 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Individuellt val 200 p
Totalt programmet:  2 500 p

Med reservation för eventuella  
förändringar.

fordons-
testteknik

hornavanskolan erbjuder 
följande inriktningar:

personbil  
studievägskod FTPERVOR

En gång i veckan anordnas en öppen 
mekarkväll, med grillning.



Besöksnäringen har gått från framtidsbransch till växande 
basnäring och i Arjeplog är den en omfattande verksam-
het både sommar- och vintertid. Här får du en förstklassig 
utbildning med förankring på arbetsmarknaden i en utpräg-
lad besöksnäringskommun - och en fritid som är både trygg 
och rik på äventyr.

kursplan

gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5 100 p
Historia 1a 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p 
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1 100 p

programgemensamma ämnen 700 p
Besöksnäringen 100 p
Engelska 6 100 p
Entreprenörskap 100 p
Konferens och evenemang 100 p
Logi 100 p
Hållbar turism 100 p
Resmål och resvägar 100 p
Service och bemötande 100 p

programfördjupning 800 p 
Marknadsföring och försäljning 100 p
Service och bemötande 2 100 p
Aktiviteter och upplevelser 100 p
Guide och reseledare 100 p
Reception 1 100 p 
Värdskap på resmålet 100 p 
Evenemang 100 p
Naturguidning 100 p

individuellt val 200 p

gymnasiearbete 100 p

Utökad kurs, fri att välja bort: 
Moderna språk 100 p

 2 500 p

hotell och konferens

Inriktning för dig som vill ha djupare 
kunskap om hotell, konferens, evene-
mang, reception och servering.

turism och resor 
Inriktning för dig som vill lära dig mer 
om besöksnäring, värdskap, natur-
guidning och verksamheten på en 
turistbyrå.

 
karaktäristiska kurser/ämnen 
Aktiviteter och värdskap – 
hur man blir proffs på att möta, be-
möta och får varje gäst att känna sig 
välkommen.

Guide och reseledare – hur man 
anpassar sin presentationsteknik, 
hanterar olika situationer och blir en 
mästare på möten mellan människor 
och kulturer.

Reseproduktion – hur man pakete-
rar, utvecklar och säljer produkter för 
att bli en riktigt skicklig researrangör.

Naturguidning – hur man planerar 
och genomför aktiviteter vid kortare 
och längre vistelser i naturen och 
håller sina gäster varma, mätta och 
trygga.

Marknadsföring och försäljning – 
planera, utforma och anpassa 
marknadsföring och annan kommu-
nikation till olika målgrupper i olika 
medier.

Evenemang – konferenser och event 
på bästa sätt, från ankomst till avfärd 
med känsla för målgruppens krav på 
anläggningar och arrangemang.

exempel på  
karriärmöjligheter: 
Reseledare, naturguide, resesäljare, 
eventkoordinator, marknadsförare, 
egenföretagare, receptionist, konfe-
rencier, servitör ...

– Arjeplog lockar 
många besökare, så väl 
svenska och utländska, 
vilket märks på flera sätt, 
framför allt i det vitala 
näringslivet på orten. Antalet 
företagare i Arjeplog är 50 procent hö-
gre än genomsnittet i landet, arbets-
lösheten är lägre än riksgenomsnittet 
och pubtätheten är högre i Arjeplog 
än i London, säger Anna-Lena Le Go-
ascogne, projektledare för besöksnä-
ringen vid Arjeplogs kommun.

hotell & 
turism



Vill du ha en bred och allmänbildande utbildning kan vi  
erbjuda ett program som ger dig en bra grund som banar 
väg för vidare högskolestudier. 

kursplan

gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

programgemensamma ämnen 300 p
Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p
Moderna språk 200 p

inriktning beteendevetenskap 450 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Ledarskap och organisation  100 p
Sociologi 100 p

inriktning  
samhällsvetenskap 450 p
Geografi 1 100 p
Historia 2a 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p

programfördjupning  300 p
Entreprenörskap 100 p
Etnicitet och kulturmöten 100 p
Internationella relationer 100 p

individuellt val  200 p

gymnasiearbete 100 p

samhällsvetenskap

Inriktningen Samhällsvetenskap lär 
dig mer om hur samhället fungerar 
utifrån ett historiskt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. 

beteendevetenskap

Denna inriktning ska ge kunskap om 
människors utveckling, socialisation 
och samspel i olika sammanhang. 

exempel på karaktäristiska ämnen

Geografi – Tar upp ämnen som till 
exempel jordens varierande livs- 
miljöer.

Historia – I ämnet historia får du 
lära dig mer om olika tidsperioder, 
förändringsprocesser, händelser 
och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv.

Religionskunskap – Handlar bland 
annat om hur religioner och livs-
åskådningar kommer till uttryck i  
ord och handling.

Samhällskunskap – Undervisningen  
hjälper dig att förstå människors 
livsvillkor med utgångspunkt i olika 
samhällsfrågor. 

Psykologi – Eleverna studerar bland 
annat de komplexa faktorer som på-
verkar beteende, känslor och tankar 
hos människan.

hornavanskolan erbjuder  
följande inriktningar:

samhällsvetenskap 
studievägskod SASAM

beteendevetenskap 
studievägskod SABET

Sociologi – Ämnet sociologi  
behandlar sociala sammanhang  
och relationen mellan människan 
och samhället på individ-, grupp-  
och samhällsnivå.

exempel på karriärmöjligheter:
Jurist, Psykolog, Politiskt sakkunnig, 
Polis, Journalist, Lärare, Arkeolog, 
Behandlingsassistent inom rehabili-
tering samt beteendevetenskap.

samhälls- 
vetenskap

Min tid på Hornavanskolan  
var rolig med bra gemenskap 

och engagerade lärare.  
Efter studenten läste jag på 

juristlinjen vid Umeå  
Universitet och arbetar idag 

som skattekonsult vid  
Ernst & Young.

karin hellander

”



Är du intresserad av matematik och naturvetenskap kan 
Hornavanskolan erbjuda dig en spännande utbildning på 
hög nivå som även ger behörighet till vidare studier. 

kursplan

gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

programgemensamma ämnen 450 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Biologi 1 100 p
Moderna språk 100 p

inriktning naturvetenskap 400 p
Fysik 2 100 p
Matematik 4 100 p
Kemi 2 100 p
Biologi 2 100 p

inriktning naturvetenskap  
och samhälle 300 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Ett naturvetenskapligt ämne 100 p

programfördjupning 200 p
Entreprenörskap 100 p
Datorteknik 1a 100 p

individuellt val 200 p

gymnasiearbete 100 p

hornavanskolan erbjuder 
följande inriktningar:

naturvetenskap  
studievägskod NANAT

naturvetenskap och samhälle 
studievägskod NANAS

naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap ger dig 
fördjupade kunskaper inom biologi, 
fysik, kemi och matematik.

naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning ger fördjupning 
inom naturvetenskap, samhälls- 
kunskap och geografi.

exempel på  
karaktäristiska kurser/ämnen

Biologi – Ämnet ska bidra till att du 
uppnår en förståelse av biologins 
betydelse i samhället.

Fysik – I fysiken får du lära dig om 
bland annat kraft, rörelse, energi och 
energiresurser.

Läkarlinjen var hennes mål
Vad har du gjort sedan du slutade ”Natur” på Hornavanskolan? 
–  Arbetade först ett år i Arjeplog på ett företag. Därefter började jag 

plugga till Läkare i Umeå. 

Vad arbetar du med idag? 
– Är AT-läkare i Lycksele. Men just nu gör jag psykiatriblocket i Umeå.

Hur skulle du beskriva Arjeplog? 
–  Öppet, litet samhälle med bra framåtanda. Inte svårt att komma in i det 

sociala livet. Skulle definitivt vilja flytta tillbaka någon gång.

evelina landström

Kemi – Undervisningen inom ämnet 
kemi innefattar naturvetenskapliga 
arbetsmetoder.

Matematik – Du som elev får lära 
dig att arbeta matematiskt. 

Samhällskunskap – Eleverna får 
möjlighet att bredda, fördjupa och 
utveckla sina kunskaper om  
människors livsvillkor med utgångs-
punkt i olika samhällsfrågor.

exempel på  
karriärmöjligheter:
Ingenjör, Läkare, Arkitekt,  
Farmaceut, Kemist,  
Sjukhusfysiker,  
Biolog 

natur- 
vetenskap



För information och bokning:
Bostadsförmedlingen 0961-143 01
bostad@arjeplog.se

Elevhemmet:
elevhemmet@arjeplog.se

elevhemmet

Elevhemmet 
Stugan

Förskolan
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campus efter skolan

På helgerna brukar personalen 
ha aktiveter för ungdomarna. 
Det kan exempelvis vara film-
kvällar, bakning, bad i badtun-
na eller nyttjande av sporthal-
len. Elever har gratis inträde till 
både gym och simhall.

Bland de som valt att flytta hit 
för att kunna läsa vid Horna-
vanskolan är de flesta motor-
intresserade. Hornavanskolan 
har därför öppen mekarverk-
stad en kväll i veckan. Motor-
labbet är välutrustat vad gäller 
verktyg och billyft, vilket ger 
ungdomarna möjlighet att re-
parera, serva och förbättra sina 
bilprojekt.

På Campus finns även en isrink 
som hålls spolad under vintern. 
En fotbollsplan, tennisbana 
och en löparbana ligger mellan 
skolan och Elevhemmet.

ett allrum där man kan kolla 
på film, spela spel eller bara 
hänga.

Personal finns på plats för 
att hjälpa till i det dagliga li-
vet. Stugan ligger i nära an-
slutning till skolan, fritidsan-
läggningar och skoterleden 
passerar alldeles runt knuten. 
Under skoldagarna ingår hel-
pension med frukost, lunch, 
middag och kvällsfika.

Elevhemmet Stugan är hjärtat 
på vårt campus. 

Som att flytta, men ändå kom-
ma hem. Här kan du fika, spela 
biljard eller chilla tillsammans 
med dina klasskamrater. Rum-
men är möblerade, men du får 
självklart sätta upp dina egna 
saker på väggarna och inreda 
som du vill. Du har egen dusch 
och toalett i rummet. Köket är 
gemensamt och det finns även 



Arjeplog har ett rikt friluftsliv där du har möj-
lighet att prova på flera olika aktiviteter. Ski-
danläggningen med fjället Galtispuodas topp 
800 meter över havet lockar till  
skön utförsåkning med en fallhöjd på  
270 meter. Gillar du lagsport har  
vi ett innebandylag som fyller  
läktarna av glada supportrar under  
hemmamatcherna. Självklart har
vi även fotbollslag, motorfören- 
ingar, spelföreningar, två gym
och en ridklubb, för att
nämna några.

fritid
Den vinterintresse-

rade hittar mycket att göra i 
Arjeplog. Utöver Galtispuodas skid-

backar finns även backar i Jäckvik, där 
Sveriges längsta släplift finns, med total 

längd på 1 972 meter.

I Arjeplog finns två elljusspår för längdskidåk-
ning. Bägge är 2,5 kilometer långa. Även i Laisvall 

finns elljusspår.

Arjeplog är Sveriges snöskotertätaste kommun, med 
cirka 58 snöskotrar per 100 invånare. Det finns flera 
snöskoterklubbar i kommunen och sammanlagt 160 

mil skoterleder.
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www.hornavanskolan.se
Hornavanskolan
SYV 0961-142 13

Expedition 0961-142 04 
hornavanskolan@edu.arjeplog.se

Besöksadress:
Strömvägen 23, 938 32 Arjeplog

SE FILMEN OM 
HORNAVANSKOLAN

www.arjeplog.se/2717.html


