Torekällgymnasiet

Vill du få en bra yrkesutbildning
där du har lätt att få jobb?
VVS- och fastighetsprogrammet
Innehåll
Är du intresserad av installation och service? Då ska du
välja VVS på Torekällgymnasiet i Södertälje! Efter tre år
på VVS- och fastighetsprogrammet ska det vara möjligt
att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera
inom yrkeshögskolan.

Inriktning VVS
Inriktningen VVS på VVS- och fastighetsprogrammet lär
dig att montera rör och system som krävs för att
transportera till exempel gas och vätskor. Inriktningen
VVS på VVS- och fastighetsprogrammet är för dig som
vill jobba på många olika platser och lära dig hur du ger
bra service bemöter andra människor inom VVS- och
fastighetsbranschen. Du får lära dig utvärdera kvalitetsoch säkerhetskrav och dessutom lära dig hur du driver ett
eget företag.
.

Kom i kontakt med branschen
På Torekällgymnasiet ingår minst 15 veckor APL (praktik)
under din skoltid. Det innebär att du under långa perioder
kommer få vistas ute i arbetslivet, knyta kontakter och
lära dig om hur det är att jobba på riktigt.

Nationell idrottsutbildning, NIU

Programstruktur
Gymnasiegemensamma
kurser

Inriktning
VVS-installation

Engelska 5
100p
Historia 1a1
50p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1a
100p
Naturkunskap 1a1
50p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1
100p

Entreprenadteknik
100p
Sanitetsteknik 1 100p
VVS, svets,
Lödning och rör 100p
Värmeteknik 1 100p

Programgemensamma
karaktärkurser
Elkraftteknik
100p
Systembyggnad
100p
Värmelära
100p
Verktygs- och
materialhantering
100p

Programfördjupningar

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 elitsatsning i basket, innebandy, fotboll och
ishockey. Målet är att du som elev ska få en bra
utbildning både inom din idrott och i skolan.

Lokal idrottsutbildning, LIU
Du kan även söka till Lokal Idrottsutbildning i idrotterna
simning, ishockey dam, ishockey herr och volleyboll.

Individuellt val

200p

Kurs i idrott och hälsa
Kurs i estetiskt ämne
Svenska 2
100p
Svenska 3
100p

Gymnasiearbete 100p

Injusteringsteknik 100p
Sanitetsteknik 2 100p
VVS-teknik
100p
VVS,
gassvetsning, rör 200p
Värmeteknik 2
100p
Fastighetsservice VVS
100p
Engelska 6
100p

Behörighet
Vi erbjuder alltid de kurser som behövs för grundläggande behörighet till
högskolestudier.
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