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Hos oss ska var och en kunna bli allt det man 
vill och har förutsättningar att bli. Vi motiverar 
våra elever att utmana och utveckla sig själva.

Vi utökar samarbetet med näringslivet. 
Det vi kallar skarpt läge!

I början av läsåret 15/16 kontaktades 
skolan av HNA, Hudiksvalls Näringslivs 
AB. Året innan hade avgångseleverna på 
den grafiska inriktningen producerat fem 
filmer åt Fiber optic valley – ett innova-
tionskluster i Hudiksvall. Filmerna visades 
vid Fiber optic valleys 10-årsjubileum.

Representanter från HNA fanns bland 
gästerna och när de behövde filmer för att 
lansera sitt nya ambassadörsprojekt så 
blev det självklart att vända sig till oss för 
att anlita PICSEL – den grafiska byrå som 
drivs av våra avgångselever sedan 2013.

Uppdraget bestod i att producera 5 porträttfilmer och 
en”bakom kulisserna”-film. De ambassadörer som 
skulle filmas var: André Myhrer – alpin skidåkare, 
Daniel Rickardsson  – längdskidåkare, Pär Johans-
son – grundare Glada Hudikteatern Mats Melin – 
skådespelare (Ica-Jerry), Emma Härdelin  
– riksspeleman.

Hudikgymnasiet in action. 
Film för Hudiksvalls
näringslivs AB

“Det är ett begrepp vi använder 
hela tiden. Med det menar vi att 
det måste finnas en extern
intressent på något sätt”, förklarar 
Lena Lingman. 

Få saker är så motiverande som 
när arbetet/uppgiften är ”på 
riktigt”.  Hos oss är det en av 
huvudidéerna. Det ska vara på 
riktigt ...eller som vi kallar det - 
skarpt läge. 

Eleverna arbetar projektinriktat med 
olika beställningar och under eget 
ansvar. Det kan vara ex. filmprojekt, 
radiojingels, fotojobb eller att  
arrangera events ute i arbetslivet.  

Uppdragen ger nya ringar på 
vattnet och genererar ständigt nya 
uppdrag. Därför är det naturligt att 
vi utvecklar och utvecklas med den 
sidan av utbildningen. 

Lena
Lingman   
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Vad tycker  
eleverna?
Vad är skarpt läge?
När man får förväntningar på sig.
Beställaren har krav och det 
finns andra som ska bli nöjda. 
Jag är någon annans ansikte
utåt, vilket sätter extra press.

Är det bra då?
Ja, det blir mer verklighetstroget. Det är så världen fungerar. 
Man måste vara beredd. Kunna prestera när det gäller. Jag 
försöker mer, och det står mer på spel. Det är en stor skillnad.  
Andra har åsikter och ger feedback. 

Vilka är de senaste skarpa lägen du arbetat med?
Viskonsert med Pär Engman och Maja Wreiding. Det var extremt 
nervöst med det är något som triggar igång, att visa vad man 
går för.  Efteråt känns det faktiskt tydligt. Man får kontakter och 
dörrar öppnas.

Du får detta nyhetsbrev för att vi tror att det 
intresserar dig.

Vi är skolverkets referens 

Skolverket ger ut nytt stödmaterial för Studie- och yrkes-
vägledning i undervisningen. Utifrån vårt arbetssätt med 
Skarpa lägen blir vi kontaktade som ett gott exempel. De 
besökte oss för att lära sig om hur vårt arbetssätt motiver-
ar eleverna till högre resultat och dess inverkan på deras 
självförtroende. 

Hur hänger Skarpt läge ihop med 
Skolverkets krav?

Eleverna har exempelvis haft uppdrag åt företag där de 
producerat en film från idé till färdig produkt. Den typen 
av projekt innebär att innehållet berör ett flertal kurser. 
Medieproduktion, Digitalt skapande eller Ljudproduktion.

Som lärare kan man bedöma elevernas förmågor från 
förarbete, genomförande, manusskrivning och redigering 
till färdig produkt. 

Effekten av att ha en verklig kund är att eleverna kän-
ner ett allvar som de vill ta ansvar för och det skapar en 
motivation som inte går att uppnå i ett påhittat projekt. 
Resultatet blir att kunden får en bra produkt samtidigt 
som eleverna nått hög måluppfyllelse. Det möter skol-
verkets krav, på ett bra sätt. Alla vinner på det. :)

Ljud- och studioprogrammet  

hoppade in på Pippi Långstrump
Hudiksvalls Arbetarteaters barn-
grupp satte upp föreställningen Pippi 
på de sju haven, på Hudiksvalls 
teater. Två av våra elever på Ljud- 
och studioprogrammet hoppade in 
och skötte ljud och ljus, vid en av 
föreställningarna.

Samhällsprogrammet – för evigt på  
Nobelbiblioteket
Projektet De nio var ett elevarbete 
inspirerat av ett studiebesök hos 
Svenska Akademien och en lärares 
intresse för litteratur. 

Eleverna hade till uppgift att utse 
sin egen personliga nobelpristagare 
i litteratur och skriva en text med 
motivering. 

På Svenska Akademiens initiativ 
slutade det med att elevernas texter 
samlades, trycktes i en bok som 
sedan överlämnades till den ständige 
sekreteraren Peter Englund. Boken 
står sedan dess i Nobelbiblioteket. 
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Ett axplock från skolans produktion vad gäller “skarpa lägen”. Vill du veta mer?  Kontakta oss.
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