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Åre gymnasieskola blir Jämtlands gymnasium Åre 
Nu är det klart att gymnasieskolan i Åre kommer att ingå i  

Jämtlands gymnasieförbund. Idag skrivs avtalet under och till 

hösten är utvecklingen igång med ökad valfrihet och 

utvecklingsmöjligheter för både elever och lärare.  

Tidigare i år beslutade Åre kommun att ansöka om medlemskap i Jämtlands  

gymnasieförbund, JGY. Nu är ansökan behandlad och förbundet välkomnar Åre i 

organisationen. Idag skriver Åres kommunalråd Peter Bergman och ordföranden i 

Jämtlands gymnasieförbund, Anton Waara, under avtalet.  

 

”Vi kommer satsa på att utveckla undervisningen kvalitativt och tillsammans med 

kommunen arbeta för att höja standarden på lokaler, utrustning och möblemang”, 

säger ordföranden i Jämtlands gymnasieförbund, Anton Waara.  

 

”Vi hoppas genom alla satsningar göra skolan mer attraktiv och att fler elever ska 

välja att läsa på Jämtlands gymnasium Åre”, fortsätter Anton Waara.  

 

För elever blir det inga stora förändringar kommande läsår. Eleverna har kvar sina 

lärare och sina lokaler. Elevhemmet finns kvar. De elever som ska söka till 

gymnasiet får ett bredare gemensamt utbud och större valfrihet genom ökad 

möjlighet att söka på samma betygsvillkor som andra elever inom 

samverkansavtalet.  

 

”En stor del av Åres elever går redan i JGY:s skolor. Det vi gör nu är att vi 

organiserar oss utifrån ungdomarnas behov och efterfrågan, och förändringar i 

omvärlden. Det går inte längre att stå utanför när skolan blir mer 

konkurrensutsatt. Tillsammans blir vi starkare”, säger Peter Bergman, Åres 

kommunalråd. 

 

Gymnasieskolan är en komplicerad verksamhet med ett stort utbud och ett 

omfattande regelverk. Ett inträde i förbundet ger en mindre kommun som Åre 

tillgång till en specialiserad direktion och administration och större 

marknadsföringsmöjligheter för sina program. 

 

För mer information: 

Peter Bergman 

kommunalråd 

Tel. 0647-161 02 

peter.bergman@are.se 
 

Jämtlands gymnasieförbund är länets största gymnasieutbildare. Förbundet har 

alla 18 nationella gymnasieprogram fördelade på fem orter. Över 70 % av länets 

elever går i JGY:s skolor och antalet ökar nu med gymnasieskola i Åre. 
 

Åre gymnasieskola har både breda basutbildningar som ekonomi, samhälle, 

naturvetenskap och teknik samt unika riksrekryterande utbildningar. Här finns 

bland annat skidåkning som individuellt val och riksintag på översnöfordon; 

pistmaskiner och snöskotrar.  
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