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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.”



TRYGGHET OCH  
KUNSKAPER FÖR ETT 
SJÄLVSTÄNDIGT LIV

l Administration,  
handel och varuhantering
För dig som är intresserad av att jobba 
inom handel – hantera varor, möta 
andra människor eller att arbeta 
administrativt. Målet är att ge dig de 
baskunskaper du behöver för att kunna 
arbeta inom dessa områden. Utbild
ningen förbereder dig för enklare arbete 
med administrativa uppgifter, praktisk 
marknadsföring och dokumentation 
samt ger dig möjlighet att utveckla din 
förmåga att kommunicera och samverka 
med andra människor.

l Estetiska verksamheter
För dig som tycker om att uttrycka dig 
inom konst, drama och musik. Är du 
uppfinningsrik och vill lära dig mer 
inom skapande verksamheter? I så fall 
kan programmet för estetiska verk
samheter vara något för dig. Målet är 
att du ska utveckla dina konstnärliga 
färdig heter inom till exempel bild, 

drama, foto, musik, film och layout. 
Utbildningen ger dig möjlighet att delta 
i olika konstnärliga projekt, att utveckla 
färdigheter och kunskaper att använ
da inom olika verksamheter samt till 
fortsatta studier.

l Fastighet, anläggning  
och byggnation
Om du tycker om att arbeta både utom
hus och inomhus kan programmet för 
fastighet, anläggning och byggnation vara 
något för dig. Målet är att ge dig grund
läggande kunskaper och färdig heter inom 
fastighet, anläggning och byggnation. 
Utbildningen förbereder dig så att du kan 
arbeta med reparationer och underhåll av 
fastig heter eller mark arbeten och under
håll i parkmiljöer. Alla elever erbjuds att 
ta truckkort och röjsågskort.

l Fordonsvård och  
godshantering
Är du intresserad av bilar och teknik?  

I så fall kan programmet för fordonsvård  
och godshantering vara något för dig.  
Målet är att ge dig grundläggande 
kunskaper inom däck, rekonditione
ring, service och reparation av fordon. 
Du kommer också att lära dig använda 
manualer och verkstadshandböcker.  
Under utbildningen utvecklar du ett 
serviceinriktat förhållningssätt och   
förmåga att kommunicera med kunder. 
Alla elever erbjuds att ta truckkort. 

l Individuella program
Är du intresserad av varierande skol
dagar med olika ämnesområden?  
I så fall kan individuella programmet 
vara något för dig. Målet är att varje  
elev efter skolan ska få ett menings   
fullt arbete, boende och fritid. Du  
får an passad undervisning i estetisk 
verksamhet, idrott och hälsa, natur  
och miljö, individ och samhälle  
samt språk och kommunikation.  
Allt utifrån dina förutsättningar.

Läs mer om våra utbildningar: www.sodertalje.se/foucaultgymnasiet
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OM FOUCAULTGYMNASIET

Foucaultgymnasiets fokus är att ge möjlig heter och 
utmaningar till alla elever. Vi för bereder eleverna för 
självständighet genom ett verklig hetsnära lärande och 
vi arbetar efter varje elevs förutsättningar och behov. 
Under vis ningen 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 kort
tidstillsyn enligt LSS finns Fritids Foucault som  
erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter.
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