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Gymnasieskolan är en frivillig skolform som du kan välja  
att börja när du har slutat i grundskolan. Du får söka till  
gymnasiet till och med det år du fyller 19 år.

I Södertälje finns tolv gymnasieskolor – fem kommunala  

och sju fristående – med möjligheter till studier på nationella  

program med olika inriktningar. Vi har även introduktions program  

för dig som inte är behörig att söka ett nationellt program.  

De olika gymnasie skolornas inriktningar kan du läsa om på deras 

webbplatser och i gymnasie katalogen. Gymnasiesärskolan erbjuder 

nationella gymnasie  särskoleprogram och Individuellt program.

NÄR DU VÄLJER  
SÖDERTÄLJE, VÄLJER  
DU FRAMTIDEN

3 Alla program

4 Här ligger skolorna

11 Nationell idrottsutbildning

12 Så ansöker du

5 GymnasieskolornaINNEHÅLL:
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ALLA PROGRAM:
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

n Ekonomiprogram

S:ta Ragnhildgymnasiet ......................... 8

Täljegymnasiet .................................... 9

n Estetiska program

Vackstanäsgymnasiet ............................ 9

Wendela Hebbegymnasiet .....................10

Örjanskolans gymnasium ......................10

n International Baccalaureate

Täljegymnasiet .................................... 9

n Naturvetenskapliga program

S:ta Ragnhildgymnasiet ......................... 8

Täljegymnasiet .................................... 9

Örjanskolans gymnasium ......................10

n NIU/idrottsprogram

Täljegymnasiet .................................... 9

n Samhällsvetenskapliga program

Täljegymnasiet .................................... 9

Wendela Hebbegymnasiet .....................10

n Teknikprogram

Mälardalens Tekniska Gymnasium ............ 6

NTI Gymnasiet Södertälje ....................... 7

Wendela Hebbegymnasiet .....................10

n Industritekniska program

Mälardalens Tekniska Gymnasium ............ 6

YRKESPROGRAM

n Barn- och fritidsprogram

Praktiska Gymnasiet.............................. 7

Vackstanäsgymnasiet ............................ 9

n Bygg- och anläggningsprogram

Praktiska Gymnasiet.............................. 7

Torekällgymnasiet ................................ 8

n El- och energiprogram

Praktiska Gymnasiet.............................. 7

Torekällgymnasiet ................................ 8

n Fordonsprogram

Praktiska Gymnasiet.............................. 7

Torekällgymnasiet ................................ 8

n Trädgårdsmästareprogram

Vackstanäsgymnasiet ............................ 9

n Hantverksprogram

Praktiska Gymnasiet.............................. 7

n Hotell- och turismprogram

Praktiska Gymnasiet.............................. 7

n NIU/idrottsprogram

Torekällgymnasiet ................................ 8

Täljegymnasiet .................................... 9

Vackstanäsgymnasiet ............................ 9

n IT-program

NTI Gymnasiet Södertälje ....................... 7

n Naturbruksprogram
Järna Naturbruksgymnasium .................. 5

Praktiska Gymnasiet.............................. 7

Vackstanäsgymnasiet ............................ 9

n Restaurang- och livsmedelsprogram
Praktiska Gymnasiet.............................. 7

Vackstanäsgymnasiet ............................ 9

n VVS- och fastighetsprogram
Torekällgymnasiet ................................ 8

n Vård- och omsorgsprogram
Praktiska Gymnasiet.............................. 7

Torekällgymnasiet ................................ 8

n Industritekniska program
Mälardalens Tekniska Gymnasium ............ 6

INTRODUKTIONSPROGRAM
n Individuellt alternativ
Järna Naturbruksgymnasium .................. 5

Morabergs Studiecentrum....................... 6

Täljegymnasiet .................................... 9

Vackstanäsgymnasiet ............................ 9

Wendela Hebbegymnasiet .....................10

n Lärlingsutbildning
Järna Naturbruksgymnasium .................. 5

n Preparandutbildning
Järna Naturbruksgymnasium .................. 5

Morabergs Studiecentrum....................... 6 

Wendela Hebbegymnasiet .....................10

n Programinriktat individuellt val
Järna Naturbruksgymnasium .................. 5 

Torekällgymnasiet ................................ 8

n Språkintroduktion
Wendela Hebbegymnasiet .....................10

n Yrkesintroduktion
Morabergs Studiecentrum....................... 6

Praktiska Gymnasiet.............................. 7 

Torekällgymnasiet ................................ 8

Vackstanäsgymnasiet ............................ 9

GYMNASIESÄRSKOLA

n Administration, handel och  
varuhantering
Foucaultgymnasiet ............................... 5

n Estetiska verksamheter
Foucaultgymnasiet ............................... 5

n Fastighet, anläggning  
och byggnation
Foucaultgymnasiet ............................... 5

Vackstanäsgymnasiet ............................ 9

n Fordonsvård och godshantering
Foucaultgymnasiet ............................... 5

n Hotell, restaurang och bageri
Vackstanäsgymnasiet ............................ 9

n Individuella program
Foucaultgymnasiet ............................... 5

Läs mer  om skolorna  på dessa sidor
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JÄRNA

SÖDERTÄLJE

HÄR LIGGER  
SKOLORNA
I Södertälje finns tolv gymnasieskolor – fem kommunala  
och sju fristående – med möjligheter till studier på  
nationella program med olika inriktningar. Här finns  
även introduktionsprogram för dig som inte är behörig  
att söka ett nationellt program, och gymnasiesärskola  
med nationella gymnasiesärskoleprogram  
och individuella program.

Läs mer om varje skola  
på följande sidor.

Foucaultgymnasiet

Järna Naturbruksgymnasium

Morabergs studiecentrum

Mälardalens Tekniska Gymnasium

S:ta Ragnhildgymnasiet

Täljegymnasiet

Vackstanäsgymnasiet

Wendela Hebbegymnasiet

Örjangymnasiet

Praktiska gymnasiet

NTI-Gymnasiet

Torekällgymnasiet
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Foucaultgymnasiet

Om skolan

KOMMUNAL GYMNASIESÄRSKOLA. Foucaultgymnasiets fokus är 
att ge möjligheter och utmaningar till alla elever. Vi förbere
der eleverna för självständighet genom ett verklighetsnära 
lärande och vi arbetar efter varje elevs förutsättningar och 
behov. Under visningen är tematisk med ett helhetstänk där 
både teori och praktik vävs ihop i ett sammanhang. Tidsenlig 
teknik är självklara verktyg och lärmiljön i våra klassrum är 
anpassad efter våra elevers behov. Vårt samarbete med olika 
arbetsplatser gör att du som elev får en bred erfarenhet av 
olika arbets uppgifter. Vår skola ligger centralt i Södertälje och  
har stadens utbud av kultur och natur nära. För dig som  
har korttidstillsyn enligt LSS finns Fritids Foucault som 
erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter.

Om skolan

FRISTÅENDE. Järna Naturbruksgymnasium är gymnasiet  
för dig som vill kombinera teori och praktik med en rolig 
gymnasietid! Du får lära dig att köra traktor och fyrhjuling, 
odla grönsaker, sköta djur, maskiner, åkrar och skog och du 
ges samtidigt möjlighet att läsa in grundläggande högskole
behörighet. Det innebär att du både kan få jobb och plugga 
vidare direkt efter studenten! En stor del av utbildningen 
ägnar du åt praktik, dels på vår egen gård, men också genom 
arbetsplatsförlagt lärande och du får möjlighet att praktisera 
på spännande gårdar världen över! Vi har en ekologisk profil  
och hos oss får du lära dig om många olika former av lantbruk: 
från traditionella gårdar till permakultur, stadsodling och 
andra spännande odlingsformer.

Järna Naturbruksgymnasium

Adress: Erik Dahlbergs väg 1–3, 152 40 Södertälje. Tel: 08-523 025 24. E-post: foucaultgymnasiet@
sodertalje.se. Rektor: Emma Rosengren, 08-523 045 09, emma.rosengren@sodertalje.se.  
Studie- och yrkesvägledare: Nina Bagge, 08-523 017 67, nina.bagge@sodertalje.se. 
Huvudman: Södertälje kommun.

Adress: Nibble gård, 153 91 Järna. Tel: 08-551 504 07, 070-492 22 83.  
E-post: kontakt@jarnanaturbruksgymnasium.se. Rektor: John Gerhard, 070-725 05 74,  
rektor@jarnanaturbruksgymnasium.se. Studie- och yrkesvägledare: Thor Pleijel,  
kontakt@jarnanaturbruksgymnasium.se. Huvudman: Nibblestiftelsen.

Informationskväll  
för vårdnadshavare:

 n Tis 24/10 2017  
kl 18.00–19.30

Öppet hus:
 n Lör 7/10 2017  

kl 12.00–15.00

 n Lör 27/1 2018  
kl 12.00–15.00

 n Lör 5/5 2018  
kl 12.00–15.00

www.sodertalje.se/foucaultgymnasiet www.jarnanaturbruksgymnasium.se

PROGRAM: Administration, handel och varuhantering • Fordonsvård och godshantering 

Fastighet, anläggning och byggnation • Estetiska verksamheter • Individuella program

PROGRAM: Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk • Lärlingsutbildning 

Preparandutbildning • Programinriktat individuellt val • Individuellt alternativ
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Morabergs Studiecentrum

Om skolan

KOMMUNAL. Här på Morabergs studiecentrum får ung
domar som lämnat grundskolan utan fullständiga betyg 
möjlighet att läsa upp behörighet för att komma vidare 
till fortsatta studier som till nationella program, komvux, 
folkhögskola eller till arbetslivet. Här kan alla elever 
känna sig välkomna, sedda och förstådda och här råder 
ett varmt och relationsinriktat klimat. Här på Morabergs 
studiecentrum har vi en tro på att alla ungdomar vill  
och kan lyckas.

Om skolan

FRISTÅENDE. En teknikutbildning mitt i verkligheten i verklig
hetsnära miljö tack vare kopplingen till Scania, AstraZeneca 
och Telge. Det innebär att du redan under gymnasiet får  
praktisk yrkeserfarenhet på en arbetsplats. Studietakten är 
högre vilket innebär att du satsar mer, men får också mer 
tillbaka. Som exempel extra studiebonus från företagen på  
1 000 kr/månad, betald sommarpraktik och anställning efter 
gymnasiet. Under ditt första år kommer du att få en bred 
teoretisk och teknisk grundutbildning. I årskurs två får du 
fördjupa dina kunskaper och till tredje läsåret får du välja 
special isering inom ditt favoritområde. Vad du än väljer att 
studera får du minst grundläggande högskolebehörighet  
med möjlighet att läsa upp till särskild högskolebehörighet.

Mälardalens Tekniska Gymnasium

Adress: Morabergsvägen 6 D, Södertälje. Tel: 08-523 014 80. E-post: morabergsstudiecentrum@
sodertalje.se. Rektor: Susanne Jedenborg, 08-523 012 23, susanne.jedenborg@sodertalje.se.  
Studie- och yrkesvägledare: Charlotte Fagerberg, 08-523 012 10, charlotte.fagerberg@sodertalje.se. 
Lotta Arvidsson Eklind, 08-523 062 63, lotta.arvidssoneklind@sodertalje.se 
Huvudman: Södertälje kommun.

Adress: Vagnmakarvägen 3, Södertälje. Tel: 08-553 709 01.  
E-post: info@malardalenstekniska.se. Rektor: Susann Jungåker, 08-553 709 02,  
susann@malardalenstekniska.se. Studie- och yrkesvägledare: Jennie Lood, 08-553 709 04, 
jennie.l@malardalenstekniska.se. Huvudmän: Scania CV AB och Astra Zeneca AB

Öppet hus:
 n Tis 8/5 2018  

kl 14.00–18.00

Öppet hus:
 n Lör 2/12 2017  

kl 11.00–14.00

 n Tor 1/2 2018  
kl 17.00–19.00

www.sodertalje.se/morabergsstudiecentrum
www.malardalenstekniska.se

PROGRAM: Individuellt alternativ • Preparand • Yrkesintroduktion mot: Barn- och fritid inriktning 
förskola • Handel inom butik • Hantverk mot skönhetsvård inom naglar, makeup och hårstyling •
Fordon inom mc-teknik • Vård inriktning äldreomsorg

PROGRAM: Teknikprogrammet • Industritekniska programmet
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NTI Gymnasiet Södertälje

Om skolan

FRISTÅENDE. NTI Gymnasiet i Södertälje är det självklara 
valet för dig som har ett ITintresse. Vare sig du gillar 
spel och programmering och vill vara med och utveckla 
och koda framtiden, eller om nätverk och ITsupport  
är din grej, så ska NTI Gymnasiet i Södertälje vara ditt 
naturliga val. Vi är en liten skola och lärarna arbetar 
nära eleverna, det ska vara lätt att få svar på frågor  
som dyker upp och vi tycker att det är viktigt att vara 
tillgängliga för våra elever.

Om skolan

FRISTÅENDE. På Praktiska Gymnasiet i Södertälje erbjuder vi en 
stor bredd yrkesförberedande program, allt från Måleri, Barn 
och fritid samt Fordon till Hantverksprogram såsom Florist 
och Stylist. Vi utbildar även inom Restaurang och Livsmedel, 
Hotell och Turism och Naturbruk. Praktiska Gymnasiet i  
Södertälje är en lärlingsskola, d.v.s. vi har ett stort fokus på 
den praktiska delen i elevens utbildning som sker ute på 
praktik platserna. Eleven skall delta i arbetsplatsförlagt  
lärande – APL (praktik) 50 % av sin studietid. Genom de prak
tiska studierna möter eleverna det arbetsliv där de ska vara 
yrkesverksamma efter avslutad gymnasieexamen. Praktiken 
förbereder och ger fördjupad yrkeskunnande genom de  
duktiga handledarna på praktikplatserna.

Praktiska Gymnasiet

Adress: Balticvägen 2, Södertälje. Rektor: Malin Nilsson, 072-530 31 29.  
Huvudman: AcadeMedia.

Adress: Industrigatan 21, 151 38 Södertälje. Tel: 070-213 03 47. E-post: sodertalje@praktiska.se. 
Rektor: Åsa Knifh, asa.knifh@praktiska.se, 070-248 12 23. Studie- och yrkesvägledare:  
Catharina Grönborg, catharina.gronborg@praktiska.se, 070-670 76 95.  
Huvudman: Praktiska Sverige AB

Öppet hus:
 n Tis 14/11 2017 

 n Ons 29/11 2017

 n Tis 23/1 2018

 n Mån 16/4 2018

Öppet hus:
 n Ons 6/12 2017  

kl 17.00–20.00

 n Tis 23/1 2018  
kl 17.00–20.00

 n Tor 3/5 2018  
kl 17.00–20.00

www.ntigymnasiet.se/sodertalje www.praktiska.se/sodertalje

PROGRAM: Teknikprogrammet • IT-programmet (El- och energiprogrammet) PROGRAM: Bygg och anläggning • Barn och fritid • El och Energi • Fordon • Hantverk 

Hotell och Turism • Naturbruk • Restaurang och livsmedel • Vård och omsorg
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S:ta Ragnhildgymnasiet

Om skolan

FRISTÅENDE. ”Skolan i Södertälje för dig som vill utmana dig 
själv och världen”. Vi är en skola där alla känner alla. Våra 
ledord är trygghet, trivsel och arbetsro. Den goda samman
hållningen och gemenskapen skapar arbetsron som våra  
elever behöver för att lyckas med sina studier. Hos oss är 
kvalitet viktigt och vi ger alla elever förutsättningar för att 
klara sina fortsatta studier på ett framgångsrikt sätt. Skolan 
har en stark och aktiv elevkår som ordnar många aktiviteter. 
Vi har en internationell profil. Där ingår en satsning på språk 
och möjlighet att delta i utbyten med vänskolor i andra länder. 
Skolan har även ett varierat utbud av resor i Europa med olika 
inriktningar. I åk1 erbjuds alla att resa till England.

Om skolan

KOMMUNAL. Torekällgymnasiet – med yrkesstoltheten i fokus!
Hos oss får du en riktigt bra utbildning som leder direkt till 
yrkeslivet! Du kan också genom dina val av kurser få be
hörighet att studera vidare efter gymnasiet. Du som idrottar 
på elitnivå kan kombinera detta med dina studier hos oss 
inom ramen för nationell idrottsutbildning, NIU. Torekäll
gymnasiet har kunniga och engagerade lärare som arbetar 
ämnesövergripande kring gemensamma teman och projekt, 
för att skapa en helhet i din utbildning. Vi samarbetar med 
företag inom branscherna och utför riktiga arbeten i och 
utanför skolan som en del av utbildningen.

Torekällgymnasiet

Adress: Korpuddsvägen 1, 152 57 Södertälje. Tel: 08-554 231 00. E-post: ragnhild@ragnhild.com. 
Rektor: Gunilla Ullbrand, gunilla.ullbrand@ragnhild.com, 070-606 37 18.  
Studie- och yrkesvägledare: Lars Dunér, lars.duner@ragnhild.com, 076-048 60 11. 
Huvudman: Stiftelsen S:ta Ragnhilds friskolor i Södertälje.

Adress: Västergatan 4, Södertälje. E-post: torekallgymnasiet@sodertalje.se.  
Rektor: Carin Caputo, carin.caputo@sodertalje.se, 08-523 041 93.  
Studie- och yrkesvägledare: Thor Pleijel, thor.pleijel@sodertalje.se, 08-523 042 42. 
Huvudman: Södertälje kommun.

Öppet hus:
 n Ons 29/11 2017  

kl 16.00–19.30

 n Lör 27/1 2018 

www.ragnhild.com www.sodertalje.se/torekallgymnasiet

PROGRAM: Naturvetenskapsprogrammet • Ekonomiprogrammet PROGRAM: Bygg- och anläggningsprogrammet • El- och energiprogrammet • Fordons- och  
transportprogrammet • VVS- och fastighetsprogrammet • Vård- och omsorgsprogrammet 
Yrkesintroduktion: Bygg och anläggning • Programinriktat individuellt val

Öppet hus:
 n Ons 6/12 2017  

kl 18.00–20.00

 n Lör 20/1 2018  
kl 10.00–13.00
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Vackstanäsgymnasiet

Om skolan

FRISTÅENDE. Vi är en fristående skola med elever från hela  
Sverige och med internat för dem som har lång resväg. Skolan 
har funnits i 100 år men har varit gymnasium sedan 1993. 
Skolan är öppen till 22.00 och vi har en idrottshall, ett gym, 
textilateljéer, en fotostudio och möjligheter att fiska eller  
paddla. Alla elever erbjuds studiestöd och alla lärare har  
pedagogisk högskoleexamen. I en enkät svarade 98% av  
skolans elever att de upplevde att deras lärare brydde sig  
om dem och att stämningen på skolan var varm. Skolan  
drivs av en stiftelse och är inte vinstutdelande vilket innebär 
att hela den skolpeng som följer en elev används till elevens 
utbildning och utvecklingen av skolan. Res enkelt hit med  
buss 789. Tidtabellen är anpassad efter skoldagen.

Adress: Vackstanäsgymnasiet, 151 66 Södertälje. Tel: 08-522 980 00.  
E-post: info@vackstanas.se. Rektor: Stefan Ruocco, sru@vackstanas.se, 08-522 980 19. 
Studie- och yrkesvägledare: Tomas Berg, tbe@vackstanas.se, 08-522 980 16. 
Huvudman: Stiftelsen Otto och Signe Broms hemskola å Wackstanäs.

www.vackstanas.se

PROGRAM: Idrottsprogrammet, BF • Textil Design, Est • Gymnasial trädgårdsmästare, NB • Kock eller 

bagare/konditor, RL. Gysär: Fastighet, anläggning och byggnation • Hotell, restaurang och bageri.

Öppet hus:
 n Lör 9/12 2017  

kl 11.00–14.00

 n Tis 30/1 2018  
kl 18.00–20.00

Om skolan

KOMMUNAL. Täljegymnasiet är gymnasiet för dig som vill  
studera vidare på universitet och högskola. Alla elever har en 
egen dator som används både i det fysiska och digitala klass
rummet. Vi erbjuder en stor variation av arbetsformer som t.ex. 
projekt, ämnesintegrering, UFföretag och problem lösning. 
Hos oss kan du studera flera språk, arabiska, tyska, franska och 
spanska samt avancerade kurser i engelska. Samtliga program 
erbjuder stor variation och bredd för framtida studier. Du kan 
studera på Täljegymnasiet och samtidigt träna och tävla på elit
nivå, vi erbjuder lokal och nationell idrotts utbildning. Skolan är 
centralt belägen i ett vackert läro verk från 1910talet. Här finns 
ett rikt och rymligt bibliotek och moderna lektionssalar.

Täljegymnasiet

Adress: Erik Dahlbergsväg 1–3, Södertälje. Tel: 08-523 016 05. E-post: taljegymnasiet@sodertalje.se.  
Rektor: Maria Leonardsson, maria.leonardsson@sodertalje.se, 08-523 043 79. 
Studie- och yrkesvägledare: Per-Anders Gustafsson, per-anders.gustafsson@sodertalje.se,  
08-523 045 07. Huvudman: Södertälje kommun.

Öppet hus:
 n Tis 14/11 2017  

kl 18.00–20.00

www.sodertalje.se/taljegymnasiet

PROGRAM: Ekonomiprogrammet • Naturvetenskapsprogrammet • Samhällsvetenskapsprogrammet 

International Baccalaureate • Individuellt alternativ
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Örjanskolans gymnasium

Om skolan

FRISTÅENDE. Örjanskolan är en icke vinstdrivande friskola  
med waldorfpedagogik. Utmärkande för vårt gymnasium  
är att ämnena i programmen ska tilltala hela människan.  
Sociala, naturvetenskapliga och estetiska perspektiv bildar 
tillsammans en allsidig kunskap och ger dig erfarenhet   
av alla områden i livet. Utbild ningarna är hög skole 
förberedande och ger goda möjligheter att vidareutveckla 
kunskaper och färdigheter efter gymnasiet. Vi er bjuder  
ett naturvetenskapligt program med fullständig behörighet  
till universitets och högskolestudier och ett estetiskt  
program med stor variation.

Adress: Örjanskolan, Nibble, 153 91 Järna. Tel: 08-551 500 51. E-post: info@orjanskolan.se.  
Rektor: Anne Marqvardsen, rektor@orjanskolan.se, 08-551 500 51. 
Studie- och yrkesvägledare: syv@orjanskolan.se. 
Huvudman: Föreningen Örjanskolan.

www.orjanskolan.se

PROGRAM: Naturvetenskapligt program • Estetiskt program

Om skolan

KOMMUNAL. Wendela Hebbegymnasiet är en högskole
förberedande gymnasieskola för dig som vill utvecklas inom 
musik, bild och form, foto och film, grafisk design, dans, 
teater, design, teknik, programmering, spel eller media. Det är 
utbildningsområden som alltid är aktuella. Vår skola har högt 
i tak och stort utrymme för idéer och tankar från både elever 
och personal. God struktur, ordning och tydlighet, i kombina
tion med ett öppet, lustfyllt, kreativt och stimulerande klimat, 
ger alla på skolan chans att vara med och påverka verksam
hetens innehåll och form. Många av våra lärare är yrkesverk
samma inom sina områden. Vi samarbetar med gästföreläsare 
från bransch och samhälle för att ge eleverna omvärlds
förståelse och förbereda dem för livet efter gymnasiet.

Wendela Hebbegymnasiet

Adress: Västergatan 2–4, 151 89 Södertälje. Tel: 08-523 015 25. E-post: wendelahebbegymnasiet   
@sodertalje.se. Rektor: Carin Caputo, carin.caputo@sodertalje.se, 08-523 041 93. Studie- och 
yrkesvägledare: Halima Poljo, halima.poljo@sodertalje.se, 08-523 014 75, nationella program.  
Thor Pleijel, thor.pleijel@sodertalje.se, 08-523 042 42, individuellt alternativ. Martin Viberg, martin.
viberg@sodertalje.se, 08-523 047 35, språkintroduktionen. Huvudman: Södertälje kommun.

Öppet hus:
 n Ons 29/11 2017  

kl 16.00–19.30

 n Lör 27/1 2018 

wendelahebbegymnasiet@sodertalje.se

PROGRAM: Estetiska programmet • Samhällsvetenskapliga programmet • Teknikprogrammet 

Individuellt alternativ • Språkintroduktion
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NIU, Nationell idrottsutbildning:

KOMBINERA  
GYMNASIESTUDIER 
MED IDROTT  
PÅ ELITNIVÅ
Du som är aktiv idrottare kan studera på gymnasiet och  
samtidigt idrotta på elitnivå. I Södertälje kan du kombinera  
de flesta av gymnasieskolans nationella program med  
elit satsning i basket, innebandy, fotboll och ishockey.

Målet är att du som elev ska få en bra  
ut bildning både inom din idrott och i  
skolan. Du kan kombinera NIU med yrkes
programmen hos Torekällgymnasiet och  
de högskoleförberedande programmen hos 
Täljegymnasiet eller med programmet barn 
och fritid på Vackstanäsgymnasiet för idrott
erna ishockey, basket och innebandy.

Träningsanläggningarna ligger i Södertälje 
och träningspassen är för när varande  
måndag och onsdag förmiddag. Elit
satsningarna inom NIU i Södertälje  
sker i samarbete med Söder tälje Basket
bollklubb SBBK, Söderman lands Fotbolls
klubb SF, Sörmlands innebandy förbund,  
och Söder tälje Sportklubb SSK för ishockey.

www.sodertalje.se/niu
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SÅ HÄR SÖKER DU 
TILL GYMNASIET:
Ansök till gymnasiet
Alla nior får under vecka 3 (2018) ett  
lösenord hemskickat till sig för inloggning till 
www.gyantagningen.se. Spara detta lösenord, 
för det kommer du att behöva ända fram till 
sommaren 2018. Med lösenordet kan du logga 
in, ansöka och se vilken utbildning som du 
kommit in på. Du som inte går i skolan men är 
folkbokförd i länet kan mejla eller ringa för att få 
ett lösenord (kontaktuppgifter finns här intill).

1. Logga in och gör dina val
Logga in på www.gyantagningen.se och fyll  
i dina val. Lägg gärna in flera val för att öka 
dina möjligheter att få en gymnasieplats.  

Det är viktigt att du rangordnar valen:  
Programmet som du helst vill komma in  
på ska stå som första val, programmet som  
du näst helst vill komma in på ska stå som 
andra val, och så vidare.

2. Antagning
Du kan bara komma in på en utbildning.  
Om dina betyg räcker till fler av dina alter  
nativ så antas du till den utbildning som du  
satt som högsta val av dessa. Om du antas till 
ditt andra val eller tredje val, så står du kvar 
som reserv till nummer ett. Om du kommer  
in på ditt första val, så finns du inte med  
som reserv på de andra.

3. Skriv ut ansökan
När du slutligt godkänt dina val på webben,  
så skriver du ut din ansökan. Skriv under  
ansökan och lämna blanketten till din studie 
och yrkesvägledare eller annan ansvarig på 
skolan. Datum för inlämning av ansökan kan 
variera mellan skolor. 

4. Går du inte i någon skola  
– skriv ut och skicka in
Du som inte går i någon skola ska skriva  
ut blanketten och skriva under den.  
Sedan skickar du in din ansökan till  
gymnasie antagningen med vanlig post.  
Se adress här intill.

Gymnasieantagningen
POSTADRESS (HIT KAN DU SKICKA BLANKETTEN):

Gymnasieantagningen 
Stockholms Län 
Box 4404, 102 68 Stockholm

TELEFON: 08580 080 00,  
måndag–torsdag kl. 09.00–11.00

BESÖKSADRESS:  
Fatburen, Södermalmsallén 36,  
trapphus B plan 5

BESÖKSTID: Torsdagar kl. 13.00–15.00
E-POST: gyantagningen@ksl.se
FAX: 08580 080 08

4 okt 8–10 nov 23–25 nov 17 jan 15 feb 16 apr 19 apr 15 maj 29 jun

Gymnasiesärskole-
mässa i Fryshuset.

Gymnasiemässan 
i Södertälje.

Gymnasiemässan 
i Älvsjö.

Hemsidan öppnas 
för ansökan.

Hemsidan stängs för 
ansökan kl. 24.00

Hemsidan öppnas för visning  
av antagningsresultat.

Hemsidan öppnas  
för omval.

Sista dag för omval,  
hemsidan stängs kl. 24.00

Resultatet av slutlig 
antagning visas på  

www.gyantagningen.se

mailto:gyantagningen@ksl.se
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