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MORABERGS
STUDIECENTRUM

MOHAMMAD
ÅR 2, GYMNASIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

n Vad pluggar du?
– Jag pluggar för att få gymnasiekompetens.
När jag är klar här, så kan jag söka till El- och
energiprogrammet på Torekällgymnasiet.

olika sätt så att vi elever verkligen kan förstå. Innan
jag kom till Sverige från Afghanistan så har jag bara
gått knappt ett år i skolan som 9-åring, så att börja
plugga – dessutom på svenska – var inte lätt för mig.
Men utbildningen betyder allt för mig!

n Du är snart klar – vad har varit bäst
med att gå på Moraberg?
– Lärarna betyder jättemycket, eftersom de verkligen
vill att vi ska nå våra mål. Här får vi svar – även om vi
frågar hur många gånger som helst. De förklarar på

2

n Vad vill du göra i framtiden?
– Jobba som elektriker. Jag kan sex olika språk,
så det kanske blir i ett annat land, och elektriker
behövs överallt.

MORABERGS STUDIECENTRUM
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NARMIN

HEJ NIONDEKLASSARE!
n Den här tidningen är till dig, för
att du ska få en tydlig bild av vilka
gymnasieprogram som finns här i
Södertälje. Därför har vi träffat många
av de elever som går här, så att de
med egna ord får berätta om hur det
är att gå på gymnasiet. De flesta av
dem bodde redan i Södertälje när
de började gymnasiet och gillar att
kunna satsa på en bra utbildning och
samtidigt slippa lägga dyrbar tid på
att resa till och från skolan i flera år.

ÅR 2, VÅRD OCH OMSORG
n Vad är bäst med att gå
på Moraberg?
– Stödet från lärarna. Det går inte ens
att jämföra med hur det var på min förra
skola. Här arbetar de helt annorlunda
och ger oss bra information, pratar
mycket med oss, och man känner att de
verkligen vill att vi lyckas i framtiden.
n Du läser andra året på Vård och
omsorg – vad får ni lära er?
– Förutom att vi läser grundämnena
som till exempel svenska och matte,
så läser vi ämneskunskaper, där vi
lär oss allt om människokroppen
och hälsofrågor. Vi har också praktik
och jag praktiserar på ett äldreboende.
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n Vad vill du göra i framtiden?
– Jag söker till Vård- och omsorgs
programmet på Torekällgymnasiet.
Målet just nu är att i framtiden plugga
vidare på högskolan inom medicinsk
teknik. Jag tycker det är intressant och
tror att jag kan bli bra på det.

Här arbetar de helt annorlunda och ger oss
bra information, pratar mycket med oss

SAKNAR DU
GYMNASIEKOMPETENS?
n Här i Södertälje finns det flera
lösningar för dig som vill läsa in
betyg för att sedan kunna söka till
gymnasiet. Lösningarna varierar
beroende bl.a. på din ålder.
Kontakta Morabergs studiecentrum
för mer information.

VI HAR EN TRO PÅ ATT
ALLA VILL OCH KAN LYCKAS
MORABERGS STUDIECENTRUM
n Vi ger dig det lilla extra som du

behöver för att lyckas. Våra elever
studerar för att få behörighet till
yrkesprogram, högskoleförberedande
program, annan utbildning eller för
att gå vidare till arbetsmarknaden.
Våra medarbetare har spetskompetens för elever som saknar
något eller några ämnen för att vara
behöriga till gymnasiet.
Undervisningen är individbaserad,
vilket innebär att alla elever har en
individuell studieplan utifrån just sina
förutsättningar och förkunskaper.
Morabergs studiecentrum arbetar nära
näringslivet, eftersom många elever ska
kombinera studier med yrkespraktik.

PROGRAM
n Språkintroduktion
n Yrkesintroduktion mot
Barn- och fritidsprogrammet, profil
förskola • Fordonsprogrammet, profil
MC-mekanik • Handelsprogrammet,
profil butik • Hantverksprogrammet,
profil naglar, makeup och hårstyling
• Vård-och omsorgsprogrammet,
profil äldreomsorg.

n Kommunalt aktivitetsansvar
(KAA) För ungdomar mellan 16–19 år
som inte finns i någon aktivitet.
Fullständig programinformation:
sodertalje.se/morabergsstudiecentrum

KONTAKT: 08-523 014 80, Morabergsvägen 6 D, Södertälje, morabergsstudiecentrum@
sodertalje.se SYV: lotta.arvidssoneklind@sodertalje.se, 08-523 062 63,
morabergsc
Morabergs-Studiecentrum
charlotte.fagerberg@sodertalje.se, 08-523 012 10

3

MORABERGS STUDIECENTRUM

Många program!
n I Sverige finns 18 olika
gymnasieprogram och de flesta
av dessa kan du läsa på Södertäljes
kommunala gymnasieskolor. Läs
mer om de olika programmen
här i tidningen.

HEJ FÖRÄLDER!
n Den här tidningen är även för dig,
så att du får veta mer om Södertäljes
kommunala skolor och vilka program
som finns här på hemmaplan.
Många uppskattar ett gymnasium
som ligger nära hemmet, så att det
finns tid över för fritidsaktiviteter
under veckorna när pluggandet är
klart. Oavsett så hoppas vi att din
tonåring ska hitta ett program som
stämmer med framtidsplanerna!
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BLESSED
ÅK 2, FASTIGHET,
ANLÄGGNING OCH BYGGNATION
n Vad är det bästa med din skola?
– Att man snabbt får vänner och att man
inte behöver inte vara ensam.
n Vad är det bästa med ditt program?
– Vi får vara ute mycket för att jobba. Det är
också bra att vi jobbar tillsammans i gruppen.
n Hur ser framtiden ut?
– Jag hoppas att jag får jobba som bygg
mästare.

NATHALIE
ÅK 3, PROGRAMMET FÖR
ADMINISTRATION, HANDEL
OCH VARUHANTERING
n Vad gör ni på ditt program?
– Allt vi lär oss här är sånt som vi
kommer att få användning av när
vi kommer ut i yrkeslivet. I skolan
läser vi bland annat inköp och
logistik, service och bemötande,
administration och engelska. Jag
praktiserar också på Second Hand
till Hjälp i Södertälje, där jag både
får bestämma pris och märka varor.
n Vad vill du göra i framtiden?
– Jag vill jobba på kontor.
Nathalie sitter även med i elevrådet
och hjälper rektorn när skolan ska
anställa ny personal. Delaktighet är
viktigt på Foucaultgymnasiet.

Hej SYV!
n Den här tidningen är även till
dig, så att du kan läsa mer om vilka
nyheter som finns på Södertäljes
gymnasieskolor. Verksamheterna
utvecklas varje läsår och vi tycker
det är intressant att dela med oss av
dessa även till dig. Kom ihåg att vi
alltid är öppna för Prova på-dagar,
där eleverna kan komma till oss för
att med egna ögon se hur en vanlig
skoldag kan se ut. På respektive skolas
sida finns kontaktinformation.
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Vad vill du göra
med din framtid
– och din tid?
n Vi vill ge dig användbara
kunskaper för att du själv ska
kunna forma din framtid och göra
precis vad du vill efter gymnasiet.
Genom att välja ett gymnasium
i Södertälje så kan du också
använda din tid och fritid bättre,
eftersom du slipper resa långt
varje vardag och istället kan träna,
vara med familjen och kompisar
eller annat som gör dig glad.

TRYGGHET OCH
KUNSKAPER
FÖR ETT SJÄLV
STÄNDIGT LIV
FOUCAULTGYMNASIET
GYMNASIESÄRSKOLA. Foucaultgymnasiets fokus
är att ge möjligheter och utmaningar till alla
elever. Vi förbereder eleverna för självständighet genom ett verklighetsnära lärande och vi
arbetar efter varje elevs förutsättningar och
behov. Undervisningen är tematisk med ett
helhetstänk där både teori och praktik vävs
ihop i ett sammanhang. Alla våra elever kommer att ha programmering på schemat under
kommande läsår. 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 arbetsuppgifter.
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.

PROGRAM
n Administration, handel
och varuhantering
n Estetiska verksamheter
n Fastighet, anläggning
och byggnation
n Fordonsvård och
godshantering
n Individuella program
n SAT – ett samarbete med
Täljegymnasiet
Fullständig programinformation:
sodertalje.se/foucaultgymnasiet

KONTAKT: 08-523 025 24, Erik Dahlbergs väg 1–3, Södertälje, foucaultgymnasiet@sodertalje.se
Rektor: emma.rosengren@sodertalje.se, 08-523 045 09. SYV: nina.bagge@sodertalje.se,
08-523 017 67
foucaultgymnasiet
Foucaultgymnasiet
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FOUCAULTGYMNASIET

LYTRICIA
ÅK 2, FASTIGHET,
ANLÄGGNING OCH BYGGNATION
n Vad är det bästa med din skola?
– Vi hittar alltid på roliga aktiviteter
tillsammans och alla kommer bra
överens med varandra.
n Vad är det bästa med ditt program?
– Vi har alltid kul. Vi kan alltid skoja med
varandra utan någon blir sur eller arg.
Och vi har världens roligaste lärare.
n Hur ser framtiden ut?
– Än så länge så siktar jag att bli målare
för att det är roligt. Men om jag inte blir
målare vill jag bli antingen snickare eller
trädgårdsmästare. Man lär sig att måla,
tapetsera väggar och sådant på mitt program. Och det tycker jag är viktigt. Om man
ska flytta hemifrån och inte kan beställa
någon firma så kan man fixa det själv!
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TOREKÄLLGYMNASIET

JULIA
ÅK 2, BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET,
INRIKTNING BYGGNADSMÅLARE

n Varför valde du det här programmet?
– Jag visste redan i nian vad jag ville göra. Jag
pratade med min SYV, som ordnade en provapå-dag här. Då fick jag vara med lärarna på
lektionstid och se själv hur det verkligen är att
gå här. Jag fick ett jättebra bemötande under
den dagen, både av lärarna, eleverna och
alla andra på skolan.
n Några råd till den som funderar på
ett program på Torekällgymnasiet?
– Kom hit och kolla själv så att du får en egen
uppfattning om skolan, istället för att bara lyssna
på vad andra säger. Fråga din SYV om hjälp att
boka en dag att komma hit och se själv.
n Vad vill du göra i framtiden?
– Just nu jobbar jag på en mindre målarfirma här i
Södertälje på min APL. Jag vill stanna där så länge
som möjligt, eftersom jag trivs så bra. Jobbet är
så varierat, och jag får åka mellan många olika
typer av jobb och träffa många olika typer av
människor. Jag har inte pluggat utökad kurs
eftersom jag inte vill läsa vidare, utan hoppas på
att skaffa mig ett tryggt och roligt jobb.
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LULLE

Yrkesförberedande?
Studieförberedande?

ÅK 2, FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET
n Varför valde du det här
programmet?
– Jag gillar att meka och har hållit på
med det sedan jag var 6–7 år. Ända
sedan dess har jag skruvat med motor
cyklar och mopeder. Jag har plockat isär
en moped i molekyler för att renovera
och bygga ihop den igen. Det är som att
lägga pussel – plocka isär, göra rent och
sätta ihop igen.
n Hur har gymnasiet gått hittills?
– Jag har hittills lyckats nå mina mål – att
hitta en praktikplats och att bli godkänd
i mina ämnen. Jag kommer att läsa ut
ökad kurs i trean, svenska och matte,

n Även på yrkesprogrammen i
Södertälje har du möjlighet att läsa
för högskolekompetens, och flera av
de elever som vi pratat med gör det
redan – läs mer i intervjuerna om
det. Det viktigaste är att du väljer ett
program med en inriktning som du
är intresserad av och vill fokusera på
under de kommande åren.

för att få högskolebehörighet. Jag tycker
inte att det är svårt – om man ska nå
sina mål så får man stå ut med en del.
Först måste man välja ett mål och sedan
helt enkelt planera för hur man ska
nå det målet.
n Vad vill du göra i framtiden?
– Jag tänker plugga vidare till flygplanstekniker på högskola i cirka 2–3 år.

YRKESUTBILDNING
MED MÖJLIGHET
ATT PLUGGA FÖR
FORTSATTA STUDIER
TOREKÄLLGYMNASIET
n Hos oss får du en riktigt bra utbildning

som leder direkt till yrkeslivet. Genom
dina val av kurser kan du dessutom få
behörighet att studera vidare efter gymnasiet. Här finns kunniga och engagerade
lärare som arbetar ämnesövergripande
kring gemensamma teman och projekt,
för att skapa en helhet i din utbildning.
Du som idrottar på elitnivå kan studera
hos oss inom ramen för NIU. Vi arbetar
nära branschföretagen och utför riktiga
arbeten i och utanför skolan som en del
av utbildningen.
KONTAKT: 08-523 041 93, Västergatan 4,
Södertälje, torekallgymnasiet@sodertalje.se
SYV: thor.pleijel@sodertalje.se,
08-523 042 42
nya_torekallgymnasiet
Torekällgymnasiet
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PROGRAM
n Bygg- och anläggnings
programmet
n El- och energiprogrammet
n Fordons- och transport
programmet
n VVS- och fastighetsprogrammet
n Vård- och omsorgsprogrammet
n Programinriktat individuellt val
n Yrkesintroduktion inom
Bygg och anläggning
n NIU – studier med
idrottssatsning
Fullständig programinformation:
sodertalje.se/torekallgymnasiet
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TOREKÄLLGYMNASIET

STEVEN
ÅK 2, VVS- OCH FASTIGHETS
PROGRAMMET
n Varför valde du det här
programmet?
– Det var absolut inte vad jag
tänkt från början. Jag började först
Ekonomiprogrammet på en annan
skola, men kände ganska snart att det
inte var rätt för mig. Jag fick råd från
SYV, lärare och min familj att titta på
det här programmet, och bytte hit
efter ungefär en och en halv månad.
Det var inte enkelt att plugga ikapp,
men jag brassade på hårt direkt från
början och klarade det.
n Hur har gymnasiet gått hittills?
– Jättebra, även om jag från början
inte alls kunde se mig själv på ett
hantverksprogram! Jag har läst
utökad kurs i svenskaoch matte,
och även om det är lite nervöst med
matten så är jag glad att jag gör det.
Jag har praktikplats på ett företag och
trivs jättebra. De ger mig feedback
hela tiden och jag lär mig hela tiden.
Här i skolan jobbar vi temainriktat,
och året runt så jobbar vi med
entreprenörskap och det gillar jag.
n Vad vill du göra i framtiden?
Efter gymnasiet vill jag gå mina två
lärlingsår, men sedan kommer jag
kanske att starta eget företag, jobba
som projektledare eller plugga vidare.
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LINN
ÅK 2, ESTETISKA PROGRAMMET,
INRIKTNING BILD, FORM OCH DESIGN
n Varför valde du det här
programmet?
– När jag valde i nian så var jag först lite
osäker på vart jag skulle ta vägen, men
Wendela Hebbe kändes helt rätt efter jag
varit här och tittat och pratat med min
SYV. Jag tycker om bild, att rita, måla och
skriva, och jag tycker om andras skrivande och konst. Jag vill bli bättre på det,
så det var till slut ett enkelt val för mig.
Eftersom jag bor i Södertälje så kan jag
åka med en och samma buss hemifrån
hit till skolan och slippa pendla.

JESSICA

ÅK 3, SAMHÄLLSVETENSKAPS
PROGRAMMET INRIKTNING
MEDIER, INFORMATION OCH
KOMMUNIKATION
n Varför valde du det
här programmet?
– Jag valde programmet för att
det verkade roligt och lärorikt.
På skolan har vi exempelvis fått
göra skoltidningar och det har varit
roligt. Kanske kommer jag att göra
något annat inom mediebranschen
i framtiden. Man lär sig mycket
och utvecklas under de här åren,
så det är inte konstigt att man
ändrar planerna.
n Vilka nya kunskaper har du
fått under de här tre åren?
– Vi har fått prova på allt från
tidningsproduktion, journalistik
som att skriva, fotografera och
designa, för att sedan bli bedömd
av kunniga lärare. Men vi har
också provat på tv, film och radio,
förutom att vi även pluggat ämnen
som svenska, matte och engelska,
så klart. Jag har även drivit UFföretag och det var också lärorikt.
n Vad vill du göra i framtiden?
– Jag kommer att vänta åtminstone
ett år innan jag pluggar vidare.
Jag ska åka till London i höst för att
jobba som au pair, så det blir kul
att först se lite mer av världen.
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n Något råd till den som funderar
på Estetiska programmet?
– Det finns en fördom om att de som
går estetiska programmet inte “blir”
någonting, men du kan bli mycket annat
än något konstnärligt om du går en
estetisk utbildning. Det här programmet
är högskoleförberedande – något som
är viktigt för mig. Man ska inte lyssna på
vad kompisarna säger, utan gå den väg
som man själv vill gå.
n Vad vill du göra i framtiden?
– Först ska jag göra något annat än plugga
under ett år, kanske jobba och bara ägna
mig åt sånt som jag tycker om, och sedan
vill jag gå lärarutbildningen för att sedan
undervisa i ämnena svenska och bild.

UTVECKLAS INOM
DITT INTRESSE.
FÅ BEHÖRIGHET
FÖR FORTSATTA
STUDIER.
WENDELA HEBBEGYMNASIET
n Här finns högskoleförberedande

program för dig som vill utvecklas inom
musik, bild och form, foto och film, grafisk
design, dans, teater, design, arkitektur,
programmering, spel eller media. Vår skola
har högt i tak och stort utrymme för idéer
och tankar från både elever och personal.
God struktur, ordning och tydlighet, och
ett öppet, lustfyllt, kreativt och stimule
rande klimat ger alla på skolan chans att
påverka verksamhetens innehåll och form.
Många av våra lärare är yrkesverksamma inom sina områden. Vi samarbetar med
gästföreläsare från bransch och samhälle
för att ge dig omvärldsförståelse och för
bereda dig för livet efter gymnasiet.

PROGRAM
n Estetiska programmet
Bild Form Design, Dans, Estetik och
media, Musik samt Teater.

n Samhällsvetenskapsprogrammet
Medier, information och kommunikation eller profil Marknadsföring.

n Teknikprogrammet
Informations- och medieteknik,
Samhällsbyggande och miljö – arkitektur, Design och produktutveckling.
Fullständig programinformation:
sodertalje.se/wendelahebbegymnasiet

KONTAKT: 08-523 015 25, Västergatan 2–4, Södertälje, wendelahebbegymnasiet@
sodertalje.se SYV: halima.poljo@sodertalje.se, 08-523 014 75
wendelahebbegymnasiet
Wendelahebbegymnasiet
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ALICIA
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WENDELA
HEBBEGYMNASIET

ÅK 2, SAMHÄLLSBYGGANDE
OCH MILJÖ – ARKITEKTUR

n Varför valde du det här programmet?
– Jag vill bli arkitekt. Jag är nog lite nördig
eftersom jag, ända sedan jag var liten, har varit
fascinerad av hus och planlösningar. Jag frågade
till och med mamma om hur rören skulle dras
och så där. Jag bor i Södertälje, så det är jätteskönt att få gå på sitt förstahandsval och slippa
resa och vänta på bussar och tåg varje dag –
särskilt på vintern. Andra alternativ kändes för
långt bort. Här kan jag gå en teknisk utbildning,
där även det estetiska får ta stor plats.
n Något råd till den som är nyfiken på
Teknikprogrammet?
– Oavsett vilket program du tittar på, fundera
inte över om det är flest killar eller tjejer som
går där innan du väljer. Alla sa till mig att det
skulle finnas bara killar på Teknikprogrammet,
men det är inget som jag tänker på idag och det
är väl snarare något som håller på att förändras.
n Vad vill du göra i framtiden?
– Lumpen, kanske. Jag är lite nyfiken på det
först, men sedan vill jag söka arkitektutbildning
och då kanske i Lund.

ÖPPET HUS
25 april kl 17–19
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TÄLJEGYMNASIET

ALVA
ÅK 1, NATURVETENSKAPSPROGRAMMET OCH NIU BASKET

n Varför valde du det här programmet?
– Det är väldigt viktigt för mig att kunna idrotta på
skoltid och samtidigt läsa ämnen som jag verkligen
tycker om. Jag bor i Södertälje och var här på Öppet
hus och jag blev väldigt bra bemött av både personal
och elever. En annan bra sak är att det ligger nära
hallen. Jag tränar åtta pass i veckan eller mer – tre
gympass brukar det bli, en match och fyra vanliga
träningar men också NIU-träningar, så det blir en del.
n Du går första året – trivs du bra i skolan?
– Ja, jag gillar alla naturämnena – biologi, kemi och
fysik men också matematik. Det kan vara en svår
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balans att hinna med både träning, läxor och att
plugga inför prov, men det funkar okej för mig.
Jag brukar stanna en stund här innan träningen
och plugga, så har jag plugget klart här. Hemma
kan jag då slappna av.
n Hur ser framtiden ut?
– Basketen vill jag hålla på med så länge det går och
så länge jag tycker det är kul. Men jag vill ändå ha
möjligheten att utbilda mig vidare och jag tror att jag
kommer att göra det, för att jag tycker att det är kul.
Det kan ju lika gärna bli efter en basketkarriär och
mina betyg finns ju kvar även då.

TÄLJEGYMNASIET
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STUDIER OCH IDROTT
– LIU OCH NIU

n Täljegymnasiet – för dig som vill studera

vidare på universitet och högskola. Alla
elever har en egen dator som används både
i det fysiska och digitala klassrummet.
Stor variation av arbetsformer som till
exempel projekt, ämnesintegrering, UFföretag och problemlösning. Studera språk
som arabiska, tyska, franska och spanska
eller avancerad engelska. Samtliga program
erbjuder stor variation och bredd för framtida studier.
Här kan du studera och samtidigt
träna och tävla på elitnivå, vi erbjuder lokal
och nationell idrottsutbildning. Skolan är
centralt belägen i ett vackert läroverk från
1910-talet med ett rikt och rymligt bibliotek
och moderna lektionssalar.

PROGRAM
n Ekonomiprogrammet
n International Baccalaureate
n Naturvetenskapsprogrammet
n Samhällsvetenskaps
programmet
n Teknikprogrammet
n Individuellt alternativ
n LIU/NIU – studier med
idrottssatsning
Fullständig programinformation:
sodertalje.se/taljegymnasiet

KONTAKT: 08-523 016 05, Erik Dahlbergs väg 1–3, Södertälje, taljegymnasiet@sodertalje.se
SYV: per-anders.gustafsson@sodertalje.se, 08-523 045 07
talje.gymnasiet

SÖDERTÄLJE,
NEW YORK
ELLER KANSKE
SINGAPORE?
MARIELLA
ÅK 3, SAMHÄLLSVETENSKAPS
PROGRAMMET, INRIKTNING
BETEENDEVETENSKAP
n Varför valde du det här
programmet?
– Det är en bred högskoleförberedande
utbildning, där du sedan kan jobba med
en massa olika saker inom socialt arbete
eller i företag, skolor, sjukhus, med personal och som chef. Jag gillar att jobba
med människor och även att lära mig
hur vi fungerar. När jag började i ettan på
gymnasiet var jag lite tveksam och rädd.
Jag kunde inte svenska så bra men fick
bra hjälp och jag har lätt för att lära.
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n Du som är aktiv idrottare kan
studera på Täljegymnasiet och sam
tidigt idrotta på elitnivå (NIU). Nytt
för i höst är LIU, som är en lokal
idrottsutbildning i samarbete med
volleyboll- och simklubbarna Söder
tälje VBK och Södertälje SS. Träffa
klubbarna på vårt Öppet hus 17 april!

Hur ska jag välja?
n Det kan vara stressigt att välja
RÄTT gymnasieutbildning. Flera av
eleverna som vi pratat med hälsar att
det är viktigt att välja något som du
verkligen känner starkt för. De säger
att du inte ska lyssna för mycket på
vad kompisarna säger, och att istället
gå efter vad du själv är intresserad av.
På så sätt kan du hitta energi att orka
plugga i flera år på gymnasiet.

ÖPPET HUS
Datum: 17 april
Plats: Täljegymnasiet
Tid: 18.00–19.30
ALLA PROGRAM PRESENTERAS
Information om LIU, lokal
idrottsutbildning – volleyboll- och simklubb finns
på plats. Träffa också: SYV,
elevhälsa, skolledning, lärare
– och våra elever!

n Du är snart klar – valde du rätt?
– Ja, det tycker jag. Jag kan gå många
olika vägar efter det här programmet och
plugga vidare om jag vill. Jag har trivts
jättebra i min klass, där vi kommer bra
överens och har en bra stämning. Vi
kommer från olika länder och kulturer,
men vi alla känner att alla har samma
värde. Jag känner att jag utvecklats
mycket under gymnasietiden och att
lärarna verkligen har delat med sig av
sina erfarenheter till oss.
n Vad vill du göra i framtiden?
– Jag jobbar lite som makeupartist på
fritiden, och har nu sökt till en privat
skola med hudterapeututbildning på
1,5 år. Eftersom jag gått ett så brett
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gymnasieprogram, så har jag många val
sedan om jag inte vill jobba som hud
terapeut. Här i Sverige är det aldrig för
sent att plugga vidare och det är bra.
Det är aldrig för sent att lära sig nytt.
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Södertälje kommun
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Hemsidan öppnas
för omval

16 apr

Hemsidan öppnas för visning
av antagningsresultat

19 apr

Resultatet av slutlig
antagning visas på
www.gyantagningen.se

15 maj

2 jul

Sista dag för omval,
hemsidan stängs kl. 24.00

sodertalje.se/valjsodertalje
Södertälje kommun, utbildningskontoret Adress: Campusgatan 26, 151 89 Södertälje
Tel: 08-523 010 00 (vxl) E-post: info@sodertalje.se

