Södertäljes kommunala gymnasieskolor

Torekäll–
gymnasiet

Här får du en
riktigt bra
yrkesutbildning,
men har också
möjlighet att
plugga för
fortsatta studier
2

Ditt jobb är nära
Barn- och fritidsprogrammet

drift och underhållstekniker, driftoperatör,

Från och med läsåret 2021–2022 erbjuder vi Barn-

vattenmiljötekniker eller som egenföretagare

och fritidsprogrammet. Detta är ett yrkesprogram.

inom branschen. Inriktning: VVS.

Efter examen från programmet har du kunskaper
som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller
vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden.
Inom programmet kan du läsa kurser som förbereder

Torekällgymnasiet har
tilldelats utmärkelsen ”Branschcertifierad utbildning” av VVS-Branschens

dig för högskolestudier inom dessa områden.

Yrkesnämnd och vi är numera ett VVS-College.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

För dig som vill arbeta med att bygga, underhålla

Utbildningen sker i nära samarbete med arbetslivet

och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

inom vårdsektorn. Du arbetar i projekt, gör fältstudier

Byggbranschen är väldigt bred och du kommer att

och studiebesök – allt för att koppla teori till p
 raktik.

få pröva på olika yrkesområden för att hitta det som

Efter utbildningen har du möjlighet att läsa vidare

passar just dig. Vi lägger också mycket tid på arbets-

på högskolenivå, men också att få ett jobb direkt 

miljöfrågor. Programmet öppnar för olika jobb inom

efter yrkesexamen. Specialiseringar: Hälso- och

byggbranschen, allt från beläggningsarbetare, 

sjukvård, med kurser i bland annat medicin och

väg- och anläggningsarbetare, maskinanläggnings

akutsjukvård, eller mot äldrevård.

förare, byggnadsmålare, träarbetare (snickare),
murare e
 ller betongarbetare. 
Inriktningar från år 2:
Anläggningsförare, Husbyggnad,
Mark och anläggning, Måleri.

NIU och LIU
Du som är aktiv idrottare kan studera på gymnasiet
och samtidigt idrotta på elitnivå. Här kan du kombinera ett nationellt program med elitsatsning i basket,
innebandy, fotboll och ishockey. Målet är att du som

El- och energiprogrammet

elev ska få en bra utbildning både inom din idrott

För dig som vill jobba med elinstallationer, system för

och i skolan. Du kan även söka LIU, Lokal idrotts

automatiserad produktion, energi, miljö och vatten

utbildning, inom simning, ishockey och volleyboll.

teknik eller datorer och kommunikation. Möjliga
yrkesval är elektriker, hisstekniker och larmtekniker –

Programinriktat val

med hela världen som arbetsfält. Inriktning: Elteknik.

För dig som inte har behörighet att söka till ett

VVS- och fastighetsprogrammet

nationellt yrkesprogram.

Här lär du dig installation, service och underhåll av

Yrkesintroduktion

energitekniska anläggningar och system i fastigheter.

För dig som saknar behörighet till yrkesprogrammet

Du kan få jobb som bland annat VVS-montör,

Bygg- och anläggning.

Läs mer om våra utbildningar: www.sodertalje.se/torekallgymnasiet
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Produktion: Ryter. Foto: Pontus Orre.

Om Torekällgymnasiet
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 behörighet att studera vidare efter gymnasiet. Du som idrottar på
elitnivå kan kombinera detta med dina studier hos oss inom ramen för nationell
idrottsutbildning, NIU. Torekällgymnasiet 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: Västergatan 4, Södertälje
E-post: torekallgymnasiet@sodertalje.se
Rektor: Carin Caputo, carin.caputo@sodertalje.se, 08-523 041 93
Studie- och yrkesvägledare: Miriam Janzon, miriam.janzon@sodertalje.se, 08-523 036 39

