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PÅ NÅGON AV VÅRA FEM KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR 
TROR VI ATT DU HITTAR UTBILDNINGEN FÖR DIG OCH DIN 
VALDA FRAMTIDSVÄG. VÅRA ENGAGERADE OCH KUNNIGA 

LÄRARE VÄNTAR PÅ ATT TRÄFFA DIG NÄSTA HÖST,  
SÅ LÄS MER OM VÅRA SKOLOR OCH PROGRAM INNAN  

DU GÖR DITT VIKTIGA GYMNASIEVAL
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FOUCAULTGYMNASIET
Genom att utgå från elevernas 

individuella förutsättningar  
och behov rustar vi dem för  
framtiden. Teori varvad med 
praktik, ny teknik samt nära  
kontakter med arbetsplatser  
ger en bra grund att stå på.

 SID 11

TÄLJEGYMNASIET
För dig som vill studera vidare 

efter gymnasiet, antingen i 
Sverige eller utomlands.  
Våra program ger dig stor  

variation och bredd för fort-
satta studier. Vi har både NIU 
och LIU, nationell och lokal 

idrottsutbildning.

 SID 17
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STUDIECENTRUM
Hos oss ges elever möjlighet  

att läsa upp behörighet,  
antingen för fortsatta studier 

till nationella program,  
komvux eller folkhögskola 

eller för att gå ut i yrkeslivet. 

 SID 13

WENDELA  
HEBBEGYMNASIET

Kreativitet, öppenhet och  
lust kombinerad med struk-
tur och tydlighet präglar vår 
skola, där eleven ges möjlig-
het att påverka utbildningens 

innehåll och form. 

 SID 19

TOREKÄLLGYMNASIET
Välj en riktigt bra utbildning 

som leder direkt till yrkeslivet 
eller företagande, eller välj 
dina kurser för att sedan  

studera vidare. Hos oss hittar 
du även NIU, nationell  

idrottsutbildning.

 SID 15
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GYMNASIESÄRSKOLA
l Administration, handel och varuhantering

l Estetiska verksamheter

l Fastighet, anläggning och byggnation

l Fordonsvård och godshantering

l Individuella program
 

Foucaultgymnasiet » sid 11

ALTERNATIV 
FÖR DIG  
ATT VÄLJA 
MELLAN

YRKESPROGRAM
l Bygg- och anläggningsprogrammet

l El- och energiprogrammet

l Fordonsprogrammet

l NIU

l VVS- och fastighetsprogrammet

l Vård- och omsorgsprogrammet
 

Torekällgymnasiet » sid 15

HÖGSKOLE- 
FÖRBEREDANDE
PROGRAM
l Ekonomiprogrammet

l Estetiska programmet

l International Baccalaureate

l Naturvetenskapsprogrammet

l NIU/LIU

l Samhällsvetenskapsprogrammet

l Teknikprogrammet 

Täljegymnasiet » sid 17

Wendela Hebbegymnasiet » sid 19

INTRODUKTIONS-
PROGRAM
l Individuellt alternativ

l Preparandutbildning

l Programinriktat individuellt val

l Språkintroduktion

l Yrkesintroduktion
 

Morabergs studiecentrum » sid 13

Torekällgymnasiet » sid 15

Täljegymnasiet » sid 17

Wendela Hebbegymnasiet » sid 19
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FRAMTIDEN ÄR VIKTIG FÖR OSS 
ALLA OCH DIN FRAMTID ÄR VIKTIG 
FÖR OSS. GYMNASIEVALET ÄR ETT 

SPÄNNANDE VAL – VI HJÄLPER DIG 
TILL DEN BÄSTA UTBILDNINGEN.
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FEM SKOLOR. 
FEM VÄGAR IN  

I FRAMTIDEN
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FEM SKOLOR. 
FEM VÄGAR IN  

I FRAMTIDEN
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Lytricia Ramstedt,  
Fastighet, anläggning och byggnation  

på Foucaultgymnasiet

”VI HAR ALLTID KUL. VI KAN ALLTID 
SKOJA MED VARANDRA UTAN ATT 

NÅGON BLIR SUR ELLER ARG. OCH VI 
HAR VÄRLDENS ROLIGASTE LÄRARE.”
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FOUCAULTGYMNASIET

Administration, handel  
och varuhantering

För dig som vill jobba i  
handel och hantera varor,  

möta andra människor eller  
arbeta administrativt.

Fordonsvård och  
godshantering

För dig som är intresserad av  
teknik och bilar och allt som  
har med fordonsservice och  

reparationer att göra.

Estetiska verksamheter

För dig som vill uttrycka dig  
inom konst, drama och musik  

och utvecklas inom bild, drama, 
foto, musik, film och layout.

Individuella program

För dig som vill ha varierande  
skoldagar med flera olika ämnes-

områden. Din undervisning  
anpassas efter just dina  

förut sättningar.

Fastighet, anläggning  
och byggnation

För dig som vill arbeta både 
inomhus och utomhus med att 

sköta och reparera byggnader och 
utemiljöer som t.ex. parker.

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. 
Under visningen är tematisk med ett helhetstänk där 
både teori och praktik vävs ihop i ett sammanhang. 
Tidsenlig teknik är självklara verktyg och lär miljön 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.

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

TRYGGHET OCH  
KUNSKAPER FÖR ETT 
SJÄLVSTÄNDIGT LIV
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VI HAR EN TRO  
PÅ ATT ALLA UNGDOMAR  

VILL OCH KAN LYCKAS. 



13

Yrkesintroduktion

För dig som saknar behörighet till  
ett yrkesprogram. Efter introduk-
tionen kan du söka till ett yrkes-

program eller få ett arbete. 

Yrkesintroduktion finns inom:  
Barn och fritid inriktning förskola, 

Handel inom butik, 
Hantverk mot skönhetsvård inom 
naglar, makeup och hårstyling, 

Fordon inom MC-teknik, 
Vård, inriktning äldreomsorg.

Individuellt alternativ

Utbildningen vänder sig till dig 
som saknar behörighet till ett 

nationellt yrkesprogram eller ett 
högskoleförberedande program. 

Utbildningen anpassas individuellt  
efter dina behov.

Preparandutbildning

För dig som behöver godkända  
betyg för att sedan kunna söka till  

ett nationellt program. Efter  
utbildningen får du behörighet  
till ett yrkesprogram eller till ett 
högskoleförberedande program. 

Utbildningen, som tar ett år, passar 
den som är studiemotiverad.

MORABERGS STUDIECENTRUM

DU ÄR NÄSTAN DÄR. 
VI GER DIG DET SISTA 

LILLA EXTRA
På Morabergs studiecentrum studerar elever  
för att få behörighet till yrkesprogram, högskole - 
 för beredande program, annan utbildning eller  
för att gå vidare till arbetsmarknaden. Våra med-
arbetare har spetskompetens för elever som saknar 
något eller några ämnen för att vara be  höriga  

till gymnasiet. Undervisningen är individbaserad 
vilket innebär att alla elever har en individuell  
studieplan utifrån just sina förutsättningar och  
förkunskaper. Morabergs studie centrum arbetar 
även nära näringslivet då många elever ska  
kombinera studier med yrkespraktik.

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
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HÄR FÅR DU EN RIKTIGT  
BRA YRKESUTBILDNING, MEN HAR 

OCKSÅ MÖJLIGHET ATT PLUGGA  
FÖR FORTSATTA STUDIER
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Vård- och omsorgsprogrammet

För dig som vill arbeta inom hälso-  
och sjukvård eller äldrevård. Efter  

utbildningen kan du läsa vidare på  
högskola, men du har också stora  
möjligheter att få ett jobb efter  

yrkes examen. 

Programinriktat  
individuellt val

För dig som inte har  
behörighet att söka till ett 
nationellt yrkesprogram. 

Yrkesintroduktion inom  
Bygg och anläggning

För dig som saknar behörighet till  
det nationella yrkesprogrammet  

Bygg och anläggning.

Fordons- och transportprogrammet

För dig som vill arbeta i verkstad med  
diagnostik, reparation och service av  
fordon som bilmekaniker, bilbesikt-
ningsman eller som egen företagare.  
Redan under studietiden får du en  

god kontakt med näringslivet.

VVS- och  
fastighetsprogrammet

För dig som vill arbeta med installation, 
service och underhåll av energitekniska 
anläggningar och system i fastigheter  
som t.ex. VVS-montering, drift och  

underhåll eller vattenmiljö.

Bygg- och  
anläggningsprogrammet

För dig som vill arbeta i byggbranschen, 
med yrken som maskinanläggnings-

förare, väg- och anläggningsarbetare, 
byggnadsmålare, träarbetare (snickare), 

murare och betongarbetare.

El- och energiprogrammet

För dig som vill arbeta med el  installationer, 
system för automatiserad produktion,  
energi, miljö- och vatten teknik eller  
datorer och kommunikation. Möjliga  

yrkesval är elektriker, hisstekniker  
eller larmtekniker.

NIU

Kombinera ett av våra nationella 
program med en elitsatsning i basket, 

innebandy, fotboll eller ishockey.  
Läs mer på sid 20.

TOREKÄLLGYMNASIET

DITT JOBB ÄR NÄRA
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 idrotts utbildning, NIU. 

Torekällgymnasiet har kunniga och engagerade  
lärare som arbetar ämnesövergripande kring gemen-
samma 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.

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.
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SER DU DIN FRAMTID PÅ  
HELT ANDRA PLATSER ELLER I  
BRANSCHER SOM ÄNNU INTE  

FINNS – DÅ KAN DU STARTA HÄR.
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Ekonomiprogrammet

För dig som är vill ha möjlighet att göra 
karriär eller driva företag inom t.ex. 

ekonomi, bank, försäkring eller juridik. 
Programmet för dig som vill studera  
vidare på universitet eller högskola 

inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Samhällsvetenskaps - 
programmet

För dig som söker en bred utbildning 
för vidare studier på universitet  

eller högskola i Sverige eller utomlands. 
Välj mellan inriktningarna Samhälls-
vetenskap och Beteendevetenskap.

International Baccalaureate

Här väljer du själv vilka ämnen du vill läsa och 
formar därmed ditt eget program. Du läser färre  

ämnen men med större fokus och ämnes-
djup. All undervisning sker på engelska, vilket 
tillsammans med ett gymnasiediplom, öppnar 

dörren för fortsatta studier i hela världen.

TÄLJEGYMNASIET

SÖDERTÄLJE, NEW YORK  
ELLER SINGAPORE? 

Täljegymnasiet – för dig som vill studera vidare på univer-
sitet och högskola. Alla elever har en egen dator som används 
både i det fysiska och digitala klassrummet. Vi erbjuder en  
stor variation av arbetsformer som till exempel projekt, 
ämnes  integrering, UF-företag och problem lösning. Hos  
oss kan du studera flera språk, arabiska, tyska, franska och 

span ska samt avancerade kurser i engelska. Samtliga pro  - 
gram erbjuder stor variation och bredd för framtida studier.  
Här kan du studera och sam tidigt träna och tävla på elitnivå, 
vi erbjuder lokal och nationell idrotts utbildning. Skolan är 
centralt belägen i ett vackert läro verk från 1910-talet med  
ett rikt och rymligt bibliotek och moderna lektionssalar.

Adress: Erik Dahlbergs väg 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

Teknikprogrammet

Inriktning teknikvetenskap. För dig som 
är nyfiken på teknikutveckling från idé till 
konstruktion, produktion och återvinning, 
men som också vill lära dig programmera. 
Samarbete med universitet och högskola 

sker på detta studieförberedande program.

Naturvetenskapsprogrammet

För dig som vill vara förberedd för 
högskolestudier inom framförallt 
naturvetenskap, matematik och 
teknik. Utbildningens karaktärs-

ämnen är kemi, fysik, biologi  
och matematik. 

Individuellt alternativ

För dig som saknar behörighet till 
ett yrkesprogram. Hjälper dig vidare  

till yrkesintroduktion, annan ut-
bildning eller till arbetsmarknaden. 
Utbildningen utformas individuellt 

efter dina behov.

NIU/LIU

NIU: Kombinera ett av våra nationella 
program med en elitsatsning i basket, 

innebandy, fotboll eller ishockey.  
LIU: lokal idrottsutbildning inom volley-

boll och simning. Läs mer på sid 20.
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UTVECKLAS INOM DITT  
INTRESSE SAMTIDIGT SOM  
DU SKAFFAR BEHÖRIGHET  
FÖR FORTSATTA STUDIER.
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Språkintroduktion

För dig som inte har svenska  
som modersmål, nyss har anlänt  
till Sverige eller kommer från för-
bere del seklass i grundskola eller 

mot svarande. Målet är att du ska gå 
vidare till gymnasieskola eller annan 

utbildning. Du kan söka från det  
år du fyller 16 till dess att du  

fyllt 19 år.

Teknikprogrammet

För dig som vill ha en bred utbild-
ning inom teknikutveckling för design, 
arkitektur och datakommunikation och 
särskild behörighet till högskoleutbild-

ningar inom tekniska områden. Välj 
mellan två inriktningar eller kombinera: 

Design- och produkt utveckling,  
Samhällsbyggande och miljö, arkitektur 
samt Informations- och mediateknik.

Samhällsvetenskaps - 
 programmet

För dig som vill gå en bred  
utbildning samtidigt som du får  
hög skole behörighet. Välj mellan  

inriktning Medier, information och 
kommu nikation eller profilen  

Marknadsföring.

Estetiska programmet

Här väljer du mellan fem olika  
inriktningar: Bild Form Design, Dans, 
Estetik och media, Musik samt Teater. 

Efter utbildningen har du fått en 
konstnärlig bas och är högskole-

behörig, vilket gör att du kan studera 
vidare inom många olika områden.

WENDELA HEBBEGYMNASIET

GÅ DIN EGEN VÄG. 
GÖR DIN EGEN GREJ.

UTMANA.
Wendela Hebbegymnasiet har 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. 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 

tydlig het, i kombination med ett öppet, lustfyllt,  
kreativt och stimulerande klimat, ger alla på skolan  
chans att vara med och 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 omvärlds förståelse 
och förbereda dig för livet efter gymnasiet.

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 (nationella program), 

halima.poljo@sodertalje.se, 08-523 014 75. Martin Viberg (språkintroduktion), martin.viberg@sodertalje.se, 08-523 047 35

Individuellt alternativ – IA

För dig som saknar behörighet till 
gymnasieskolan. Du studerar enligt en 

individuell studieplan som utgår från dina 
förutsättningar och behov. Du får också 
möjlighet att kombinera dina studier på 
IA med kurser på ett nationellt program. 
Målet är att du ska gå vidare till andra 
studier, annan gymnasieutbildning,  

yrkesintroduktion eller till arbetslivet.
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STUDIER OCH IDROTT

KOMBINERA  
DITT PROGRAM MED 
EN SATSNING INOM 

DIN IDROTT

NIU – Nationell idrottsutbildning
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 på Torekäll-
gymnasiet och de högskoleförberedande program-
men på Täljegymnasiet. 

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 Fotbollsklubb 
SF, Sörmlands innebandy förbund, och Söder tälje 
Sportklubb SSK för ishockey. Sista ansökningsdag 
för alla inriktningar av NIU är den 1 december.  
Läs mer på www.sodertalje.se/niu

LIU – Lokal idrottsutbildning 
På Täljegymnasiet kan du kombinera gymnasie-
studierna med en satsning på volleyboll eller  
simning. LIU på Täljegymnasiet innebär att du som 
individuellt val läser två kurser Idrott och hälsa  
specialisering 1 och 2. Träningarna planeras till 
måndag och onsdag morgon med tränare från 
Södertelge VBK och Södertälje simsällskap.
Sista ansökningsdag är den 15 februari.  
Läs mer på www.sodertalje.se/liu

Pulsträning ger resultat
På Torekällgymnasiet vet man att rörelse påverkar  
även studieresultaten positivt. Här kör eleverna 
Pulsträning regelbundet och för många innebär  
det förbättring av resultaten i matematik och  
svenska. Pulsträningen leder bland annat till att 
syresätta hjärnan, vilket gör inlärningen under  
lektionerna mer effektiv, något som för många  
leder till förbättrade resultat.
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PULSTRÄNING  
GÖR INLÄRNINGEN  

UNDER LEKTIONERNA  
MER EFFEKTIV

Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
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”OAVSETT VILKEN UTBILDNING DU  
VÄLJER SKA VI GE DIG EN UTMANING  

SOM FÅR DINA KUNSKAPER OCH  
FÖRMÅGOR ATT VÄXA”



RÄTT UTBILDNING  
FÖR DIG – I DAG OCH 

FÖR FRAMTIDEN

 Den som i framtiden vill göra skillnad 
måste kunna samarbeta, lösa problem, vara 
skicklig på kommunikation, använda rätt 
informations- och kommunikationsteknik, 
sammanställa kunskap, ta egna initiativ  
och tänka nytt. Med dessa förmågor kan du 
bidra till framtiden och välja din egen väg. 
Hos oss får du rätt förutsättningar genom  
en engagerande och trygg utbildning där  
du är betydelsefull för oss.
 
Södertäljes kommunala gymnasieskolor har 
tillsammans ett stort utbildningsutbud och 
här hittar du sannolikt en utbildning som 
passar dig och dina planer och drömmar för 
framtiden. Våra lärare är kompetenta och 

behöriga och vi erbjuder utbildningar som 
samarbetar internationellt, direkt med yrkes-
branscher, men också med universitet,  
högskola, arbetsliv och företag. 

Oavsett vilken utbildning du väljer ska vi  
ge dig en utmaning som får dina kunskaper 
och förmågor att växa så att du är beredd att 
vara med och forma framtiden. Jag hoppas 
att den här katalogen hjälper dig att göra rätt 
gymnasieval och därmed rätt framtidsval.

Välkommen till Södertäljes gymnasieskolor!

HELÉNE RÅDBRINK

Verksamhetschef, Södertäljes kommunala gymnasieskolor



Södertälje kommun
151 89 Södertälje

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

sodertalje.se/valjsodertalje

MED RÄTT KUNSKAP  
ÄR ALLT MÖJLIGT

I Södertälje finns fem kommunala gymnasieskolor som erbjuder nationella 
program med olika inriktningar, gymnasiesärskola och introduktionsprogram 

som ger dig möjlighet att läsa upp behörighet för att söka nationellt  
program, studera vidare eller gå ut i yrkeslivet. Läs mer om de  

olika gymnasieskolornas inriktningar på:

Produktion
: Ryter. Foto där ej an

nat anges: Pontus Orre. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB


