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DITT INTRESSE. 
 

Högstadiet är på väg att ta slut. Tankarna snurrar i din skalle.
Vad händer nu då? Vem är jag egentligen? Vad passar mig?

Och hur blir det egentligen med jobb sen efter gymnasiet? Vi vill
att du stannar upp en stund och ser till dig själv. Tänk efter och

leta efter just det du är intresserad av och har en talang för.

DITT JOBB. 
 

Framtiden finns kanske närmare än du tror – nämligen inom dig.
Hos oss på Tyresö gymnasium tar vi hand om och utvecklar ditt
intresse så att du är redo för arbetsliv och inte för arbetslöshet.

Välkommen till Tyresö gymnasium.
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Hos oss står alltid lärande, goda resultat
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ÖPPNA HUS PÅ TYRESÖ GYMNASIUM: 

Onsdag 28 november 2018, kl. 17–19.30

Onsdag 30 januari 2019, kl. 17–19
    CS:GO och LoL turnering i aulan

Tisdag 7 maj 2019, kl. 17–18.30 

VÄLKOMNA!

VARFÖR VALDE DU TYRESÖ GYMNASIUM?
Jag valde frisörprogrammet här för att jag alltid 
har gillat att hålla på med hår. Alla mina syskon 
har gått här på Tyresö gymnasium och de är jätte-
nöjda och tyckte att även jag skulle börja här.  

När jag skulle välja skola och program besökte 
jag flera olika skolor innan jag bestämde mig. 
Jag valde Tyresö gymnasium för att jag fick ett 
jättebra bemötande av lärarna och för att salongen 
på skolan var så fin. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT PLUGGA HÄR?
Hantverkslektionerna och att det är mycket 
praktiskt arbete. Man lär sig något nytt hela tiden. 
Lärarna är trevliga, förstående och förklarar på 

ett bra sätt så att man förstår och lär sig bra. Man 
behöver aldrig ha en dålig känsla innan man ska 
in på en lektion.

VARFÖR SKA MAN SOM ÅRSKURS 9-ELEV 
VÄLJA JUST TG?
För att det är en bra skola med trevliga och 
duktiga lärare. Frisörlokalerna är jättefräscha och 
bor man dessutom så att det är enkelt att ta sig hit 
så är det en stor fördel. Man ska ju orka åka till 
skolan varje dag.

VAD HAR DU FÖR PLANER EFTER ATT
DU HAR TAGIT STUDENTEN?
Att först bli färdig frisör och sedan läsa in stylist-
kurser.  En dag ska jag öppna en egen salong.

Linda Berntzon, 17 år. Går andra året på Hantverksprogrammet inriktning Frisör
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VÄLKOMMEN TILL
TYRESÖ GYMNASIUM!
Nu är det dags för dig att fatta beslut om ditt nästa 
utbildningssteg. Ett viktigt beslut som ska vara 
hållbart i det korta och långa perspektivet.

Tyresö gymnasium har ett brett utbud av yrkes-
utbildningar. Vi erbjuder yrkesförberedande 
program, yrkesintroduktion i grupp, Second 
Chance School, gymnasiesärskola och introduk-
tionsprogram. 

Det som utmärker oss är vår gemenskap, vårt
engagemang och de höga förväntningar vi har 
på varandra. Förutom goda ämneskunskaper 
betonar vi också samarbetsförmåga, kreativitet, 
initiativkraft, självständighet, förmågan att se 
möjligheter och omsätta idéer i praktisk handling.

Tyresö gymnasium har sedan länge ett nära
samarbete med branscherna, vilket ger fina
praktikplatser. Vi lägger stor vikt vid att våra
elever blir anställningsbara och vi har exempelvis 
en modern frisörsalong, bygghall och fordonshall, 
något som är grunden för att lära dig hantverket 

fullt ut. Många av våra elever har anställning 
redan när de klara med sin utbildning hos oss. 

Oavsett vilket av våra program du väljer
kommer du att få händelserika, utvecklande
och lärorika år hos oss.

Varmt välkommen till Tyresö gymnasium!

Lena Beskow, rektor Tyresö gymnasium
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Vill du ha ett jobb med stor variation  
och personlig utveckling? Då är bygg- och
anläggningsprogrammet något för dig.
Efter examen har du de kunskaper som
behövs för att arbeta inom branschen som 
snickare, murare, betongare, plattsättare 
eller målare.

BRANSCHREKOMMENDERAD SKOLA
Vi är sedan 2015 en branschrekommenderad
skola och certifierade av BYN (Byggnads-
industrins Yrkesnämnd). Det innebär att du
under din utbildning får gå flera branschrekom-
menderade kurser som gör dig mer attraktiv
när du går ut i arbetslivet. 

Skolans branschråd med representanter från bygg- 
och måleribranschen övervakar att utbildningen 
är den som branschen efterfrågar och att du lär 
dig det senaste inom området. En stor del av 
våra elever har anställning när de tar studenten. 
Det finns även möjlighet att läsa in högskolebe-
hörigheten om du önskar.

INRIKTNING HUSBYGGNAD  
På denna inriktning får du grundläggande

kunskaper om byggprocesser, nybyggnation och
renovering av hus och andra byggnader. Första
tiden får du prova på de olika yrkesinriktningar-
na. Du lär dig arbeta med verktyg och maskiner,
välja material och göra beräkningar. Parallellt
med detta läser du teori och lär dig tolka och
förstå ritningar. 

INRIKTNING MÅLERI
På denna inriktning får du grundläggande
kunskaper för att kunna arbeta som målare.
Måleriyrket är ett skapande och fritt arbete med
mycket eget ansvar. Undervisningen i ämnet
måleri syftar till att du som elev utvecklar kun-
skaper inom olika måleriarbeten samt lär dig att
planera och att utföra dessa. Du kommer även få
en bra förståelse för vilka utmaningar din fram-
tida yrkesroll har och vad som krävs från dig för
att bli en attraktiv anställd eller egen företagare.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)
Oavsett vilken inriktning du väljer kommer 
du att vara ute på praktik en stor del av din 
utbildning vilket ofta leder vidare till det första 
jobbet efter gymnasiet. 

Gymnasiegemensamma ämnen  .............600
Engelska 5  ...............................................................100
Historia 1a1  ...............................................................50
Idrott och hälsa 1  ..................................................100
Matematik 1a  .........................................................100
Naturkunskap 1a1  ..................................................50
Religionskunskap 1  ................................................50
Samhällskunskap 1a1  ...........................................50
Svenska 1  .................................................................100

Programgemensamma ämnen  ...............400
Bygg och anläggning 1  ......................................200
Bygg och anläggning 2  ......................................200

Individuellt val  .........................................200
Gymnasiearbete  .......................................100

Inriktning husbyggnad  ...........................700
Husbyggnadsprocessen  ....................................200
Husbyggnad 1 ........................................................100
Husbyggnad 2 ........................................................200

Husbyggnad 3 - ombyggnad  ...........................200 

Programfördjupning  ...............................500
Trä 1 - Stommar  .....................................................200
Trä 2 - Beklädnad  ..................................................100
Trä 3 - Element  .......................................................100
Betong 1  ..................................................................100

Inriktning måleri  ......................................400
Måleriprocessen . ...................................................200
Måleri 1 .....................................................................200

Programfördjupning  ...............................800
Måleri 2 .....................................................................200
Måleri 3 .....................................................................200
Måleri 4 .....................................................................200
Måleri 5 .....................................................................200

APL
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Har du ett stort teknikintresse inom data, 
nätverk och programmering och vill satsa 
på en utbildning som ger goda möjligheter 
att få ett bra arbete efter gymnasiet? 
Då är el- och energiprogrammets inriktning 
dator- och kommunikationsteknik något 
för dig. 

CISCO NETWORKING ACADEMY
Tyresö Gymnasium är en Cisco-akademi. Det 
innebär att du läser Cisco-upplagda kurser som 
leder fram till en CCENT-certifiering och den 
unika påbyggnaden Cisco Security.

FÖRDJUPNING NÄTVERKSTEKNIKER
På vår inriktning Dator- och kommunikations-
teknik läser du kurser i nätverksteknik, nätverks-
teknologier, nätverksäkerhet samt administration 
av nätverks- och serversystem. Du får lära dig om 
Microsoft Server och molntjänster.

Förutom grundläggande programmering lär du 
dig hantera en 3D-motor och tillverka grafiska 
3D-miljöer. Många eftergymnasiala spelutveck-
lingsutbildningar kräver idag förkunskaper och 

arbetsprov. Här kan du lära dig grunderna och 
skapa din egen portfolio. 

E-SPORTPROFIL
Läsåret 18/19 arrangerar eleverna som går 
årskurs tre på datorteknik e-sportevents och 
besöker Dreamhack i Jönköping. 
Tyresö gymnasium erbjuder även specialidrott 
med inriktning mot e-sport som individuellt val. 
Via skolans idrottsförening kommer skolan 
erbjuda speleftermiddagar till höstterminen 2019. 

På Tyresö gymnasium har du möjlighet att 
inrikta ditt gymnasiearbete mot e-sport.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL) 
Du kommer att vara ute på praktik ungefär 
hälften av ditt tredje år, vilket ofta leder vidare 
till det första jobbet efter gymnasiet. Många av 
våra elever blir erbjudna anställning redan under 
studietiden.

Hos oss läser alla engelska 6 och matematik 2a, 
därför räcker det att välja till kurser i svenska som 
individuellt val för att få högskolebehörighet. 

Gymnasiegemensamma ämnen  .............600
Engelska 5  ...............................................................100
Historia 1a1  ...............................................................50
Idrott och hälsa 1  ..................................................100
Matematik 1a  .........................................................100
Naturkunskap 1a1  ..................................................50
Religionskunskap 1  ................................................50
Samhällskunskap 1a1  ...........................................50
Svenska 1  .................................................................100

Programgemensamma ämnen  ...............400
Datorteknik 1a  .......................................................100
Elektromekanik  .....................................................100
Energiteknik 1 . .......................................................100
Mekatronik 1  ..........................................................100

Individuellt val  .........................................200
Gymnasiearbete  .......................................100

Inriktning dator- och
kommunikationsteknik  ...........................400
Dator- och nätverksteknik  .................................100
Elektronik och mikrodatorteknik  ....................100
Kommunikationsnät 1  ........................................100
Nätverksteknik .......................................................100

Fördjupning nätverkstekniker ................800
Matematik 2a ..........................................................100
Engelska 6 ................................................................100
Webbutveckling 1 .................................................100
Programmering 1 ..................................................100
Programmering 2 ..................................................100
Administration av nätverks- 
och serversystem  ..................................................100
Nätverkssäkerhet  ..................................................100
Nätverksteknologier  ............................................100
APL
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Är du tekniskt intresserad och vill ha ett fritt
och ansvarsfullt yrke? Här får du kunskaper i
att konstruera, installera och underhålla olika
typer av elinstallationer. Efter utbildningen
kan du exempelvis arbeta som installations-
elektriker, serviceelektriker och larminstallatör.

VI ÄR STOCKHOLMS FÖRSTA ETG-PARTNER
Tyresö gymnasium är en ETG-partner. Fördelen 
med det är att när du är klar med gymnasie-
studierna och har godkända examensprov får 
du ditt yrkesbevis. Det betyder att lärlingstiden 
blir inkluderad i utbildningen och du blir alltså 
elektriker på tre år i stället för fyra. Du kan börja 
arbeta som förstaårsmontör direkt efter gymnasiet 
i stället för att vara lärling.

Samhället expanderar och blir allt mer digitalt
vilket leder till att behovet av duktiga elektriker
kommer att växa. Därför har vi genom vårt sam-

arbete anpassat utbildningen utifrån företagens 
önskemål och krav för att du som nyutbildad 
elektriker ska ha stora möjligheter att få jobb.
Vill du bli elektriker och få ett framtidsyrke som
är både spännande, omväxlande och roligt ska
du välja oss. Det finns även möjlighet att läsa in 
högskolebehörigheten om du önskar.

ENTREPRENÖRSKAP
Under årskurs tre kommer du och dina klass-
kamrater att läsa entreprenörskap. Genom att 
skaffa dig kunskaper i företagande och entre-
prenörskap kommer du att vara väl förberedd för 
yrkeslivet.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)
Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du
att vara ute på praktik en del av din utbildning
vilket ofta leder vidare till det första jobbet
efter gymnasiet.

Gymnasiegemensamma ämnen  .............600
Engelska 5  ...............................................................100
Historia 1a1  ...............................................................50
Idrott och hälsa 1  ..................................................100
Matematik 1a  .........................................................100
Naturkunskap 1a1  ..................................................50
Religionskunskap 1  ................................................50
Samhällskunskap 1a1  ...........................................50
Svenska 1  .................................................................100

Programgemensamma ämnen  ...............400
Datorteknik 1a  .......................................................100
Elektromekanik  .....................................................100
Energiteknik 1 . .......................................................100
Mekatronik 1  ..........................................................100

Individuellt val  .........................................200
Gymnasiearbete  .......................................100

Inriktning elteknik ....................................500
Elkraftteknik ............................................................100
Praktisk ellära ..........................................................100
Elinstallationer ........................................................200
Kommunikationsnät 1 .........................................100

Programfördjupning ................................700
Fastighetsautomation 1 ......................................100
Underhåll elteknik .................................................100
Data- och medianät ..............................................100
Entreprenörskap  ...................................................100
Belysningsteknik ....................................................100
Elmotorstyrning .....................................................100
Larm-, övervaknings- och
säkerhetssystem ....................................................100

APL
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Gillar du bilar och är du intresserad av hur 
den moderna teknologin fungerar? 
Då är fordonsprogrammet något för dig. 
Utvecklingen går snabbt inom branschen så 
det finns alltid nya saker att lära sig. Hos oss 
får du lära dig grunderna så att du kan börja 
arbeta som personbilsmekaniker. 

FORDONSTEKNIK
Utbildningen ställer krav på din förmåga att arbeta 
självständigt och tillsammans med andra. Du lär 
dig att skapa goda relationer till kunder och med-
arbetare. Du får mycket goda förutsättningar för 
ett framtida arbete som personbilsmekaniker eller 
för att starta upp din egen verkstad.

INRIKTNING PERSONBILSTEKNIK
När du valt inriktning personbilsteknik lär du dig 
genomföra underhåll, diagnostisering och repa-
rationer av personbilar. Du utvecklar ett tekniskt 
kunnande som hjälper dig vid problemlösning av 
fordon med hjälp av den teknik och utrustning 
som behövs för att reparera moderna bilar.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
I årskurs ett har du praktisk och teoretisk under-
visning som ger grundläggande kunskaper om 
bilar. Du lär dig hur olika fordon är uppbyggda 
och hur olika komponenter fungerar. 

Under årskurs två kommer du och dina 
klasskamrater att starta en egen bilverkstad på 
skolan där ni lär er utföra reperationer och under-
håll samt starta och driva ett företag.

I årkurs tre går vi in djupare på den senaste tekni-
ken så att du står redo att kliva ut i arbetslivet.
Det finns även möjlighet att läsa in högskolebe-
hörigheten om du önskar. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)
Programmet har ett nära samarbete med bran-
schen. Du får en inblick i yrkeskulturen och 
utvecklar en yrkesidentitet redan från årskurs ett. 
Många av våra elever blir erbjudna anställning 
redan under studietiden.

Gymnasiegemensamma ämnen  .............600
Engelska 5  ...............................................................100
Historia 1a1  ...............................................................50
Idrott och hälsa 1  ..................................................100
Matematik 1a  .........................................................100
Naturkunskap 1a1  ..................................................50
Religionskunskap 1  ................................................50
Samhällskunskap 1a1  ...........................................50
Svenska 1  .................................................................100

Programgemensamma ämnen  ...............400
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden .................................200
Fordonsteknik – introduktion ...........................200

Individuellt val  .........................................200
Gymnasiearbete  .......................................100

Inriktning Personbilsteknik  ....................500
Personbilsteknik - introduktion ........................200
Reparation av personbilar
och lätta transportfordon ...................................300

Programfördjupning ................................700
Bromsar, kaross och chassi .................................200
Komfort och säkerhetssystem 1a ....................200
Motor och kraftöverföring .................................300

APL
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Gymnasiegemensamma ämnen  .............600
Engelska 5  ...............................................................100
Historia 1a1  ...............................................................50
Idrott och hälsa 1  ..................................................100
Matematik 1a  .........................................................100
Naturkunskap 1a1  ..................................................50
Religionskunskap 1  ................................................50
Samhällskunskap 1a1  ...........................................50
Svenska 1  .................................................................100

Programgemensamma ämnen  ...............400
Entreprenörskap ....................................................100
Hantverk – introduktion  ....................................200
Tradition och utveckling .....................................100

Individuellt val  .........................................200
Gymnasiearbete  .......................................100

Inriktning frisör  ........................................500
Frisör 1 .......................................................................200
Frisör 2 .......................................................................200
Material och miljö .................................................100

Programfördjupning  ...............................700
Frisör 3 .......................................................................200
Frisör 4 .......................................................................200
Frisör 5 .......................................................................200
Frisör 6a .....................................................................100
APL

Är du kreativ, har färg- och formkänsla och
gillar att skapa med händerna? Då passar
frisöryrket dig. På frisörprogrammet lär du 
dig grundläggande kunskaper i frisörteknik 
och målet är att du ska kunna arbeta som 
frisör, antingen som egen företagare eller 
anställd.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
I årskurs ett kommer du att få lära dig grunderna
i frisöryrket, bland annat klippning, styling och 
långhårsuppsättning. Du kommer även att arbeta 
med grunderna i färglära, både teoretiskt och 
praktiskt. 

Du börjar med att arbeta på dockor för att stegvis 
övergå till levande modeller. I årskurs två arbetar 
du med mer avancerade tekniker i klippning, 
styling och färg. Nu får du dessutom börja ta emot 
kunder i vår salong. I årskurs tre arbetar du med 
alla moment som ingår i frisöryrket.

ENTREPRENÖRSKAP
För oss är det viktigt att utbildningen leder till
arbete. Därför arbetar vi ofta i projektform där
du får arbeta med verklighetstrogna projekt och
uppdrag.

Du får bland annat arbeta med att driva salong i 
skolan. Du ges möjlighet att dokumentera dina 
frisyrer och arbeten i en portfolio som du sedan 
kan visa upp när du söker arbete. Genom att 
skaffa dig kunskaper i företagande och entre-
prenörskap kommer du att vara väl förberedd för 
yrkeslivet.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)
Under hela utbildningstiden får du praktisera
på frisörsalong och knyta framtida kontakter i
branschen. Många av våra elever erbjuds arbete
redan under studietiden vilket ofta leder till fast
anställning efter studenten.

MAKEUP, NAGLAR OCH EXTENSIONS 
Du kan välja till kurser där du exempelvis får 
prova på att arbeta med naglar och extensions 
samt lära dig grunderna i make-up, fest- och 
bruduppsättningar. Det finns även möjlighet att 
läsa in högskolebehörigheten om du önskar.

GESÄLLPROV – BEVIS PÅ YRKESSKICKLIGHET
Du kommer att erbjudas möjligheten att
förbereda dig inför Delprov Nivå 1 och
Gesällprov Nivå 4 som är ett bevis på din
yrkesskicklighet som frisör.
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Gymnasiegemensamma ämnen  .............600
Engelska 5  ...............................................................100
Historia 1a1  ...............................................................50
Idrott och hälsa 1  ..................................................100
Matematik 1a  .........................................................100
Naturkunskap 1a1  ..................................................50
Religionskunskap 1  ................................................50
Samhällskunskap 1a1  ...........................................50
Svenska 1  .................................................................100

Programgemensamma ämnen  ...............400
Entreprenörskap ....................................................100
Hantverk – introduktion .....................................200
Tradition och utveckling .....................................100

Individuellt val  .........................................200
Gymnasiearbete  .......................................100

Inriktning stylist .......................................500
Hantverksteknik 1 .................................................200
Hantverksteknik 2 .................................................200
Material och miljö .................................................100

Programfördjupning  ...............................700
Personlig försäljning 1 .........................................100
Hantverksteknik 3 .................................................200
Hantverksteknik 4 .................................................200
Hantverksteknik 5 .................................................200

APL

Brinner du för mode, make-up och hår-
styling? Vill du dessutom få kunskaper i 
försäljning och marknadsföring? Då är 
stylistprogrammet något för dig.  Du får 
stora möjligheter till arbete eller vidareut-
bildning inom mode, skönhet  och detalj-
handel.

DIPLOMERAD STYLEADVISOR 
OCH MAKE UP STYLIST
Vi samarbetar med Smart Styling. Det är en
digital utbildning som ger kunskaper och för-
mågan att välja kläder och färger utifrån varje 
kunds personliga egenskaper. Efter avslutad 
utbildning kan du bli diplomerad styleadvisor 
och modesäljare. Du har också möjlighet att bli 
diplomerad make up stylist genom vårt samarbete 
med make up-företaget Färg.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Under ditt första år får du grundläggande
kunskaper inom hårstyling, makeup, hud, naglar
samt mode, stil, färg och form. I årskurs två
arbetar du med mer avancerade tekniker. I årskurs 
tre får du möjlighet att fördjupa dig i alla moment 
som ingår i ett stylistuppdrag.

Du får de verktyg du behöver för att kunna skapa 
en helhet när det gäller stil, färg och form vilket 
ökar dina möjligheter till arbete.

ENTREPRENÖRSKAP
Vi arbetar ofta i projektform där du får arbeta 
med verklighetstrogna projekt och uppdrag. 
Du ges möjlighet att dokumentera dina
arbeten i en portfolio som du sedan kan visa
upp när du söker arbete. 

Genom att skaffa dig kunskaper i försäljning, 
företagande och entreprenörskap kommer du 
att vara väl förberedd för yrkeslivet eller vidare 
studier. Vår ambition är att du under utbildningen 
får möjlighet att prova på och fördjupa dig inom 
olika arbetsområden. Det finns även möjlighet att 
läsa in högskolebehörigheten om du önskar.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)
Under hela utbildningstiden får du praktisera
på arbetsplatser med inriktning på mode, skön-
het, handel och försäljning och knyta framtida
kontakter i branschen. APL är en viktig del av
utbildningen och många av våra elever erbjuds
arbete redan innan de slutat skolan.
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Gymnasiegemensamma ämnen  .............600
Engelska 5  ...............................................................100
Historia 1a1  ...............................................................50
Idrott och hälsa 1  ..................................................100
Matematik 1a  .........................................................100
Naturkunskap 1a1  ..................................................50
Religionskunskap 1  ................................................50
Samhällskunskap 1a1  ...........................................50
Svenska 1  .................................................................100

Programgemensamma ämnen  ...............700
Engelska 6 ................................................................100
Entreprenörskap ....................................................100
Logi .............................................................................100
Konferens och evenemang ................................100
Service och bemötande ......................................100
Besöksnäringen......................................................100
Resmål och resvägar ............................................100

Individuellt val  .........................................200
Gymnasiearbete  .......................................100

Inriktning turism och resor ......................400
Aktiviteter och upplevelser ................................100
Hållbar turism .........................................................100
Marknadsföring och försäljning .......................100
Reseproduktion och försäljning .......................100

Programfördjupning ................................500
Reception 1 ..............................................................100
Drycker och ansvarsfull
alkoholhantering ...................................................100
Frukost- och bufféservering ..............................100
Moderna språk .......................................................100
Guide och reseledare ...........................................100

APL

Gillar du ett högt tempo och att ha liv och 
rörelse kring dig? Drömmer du om att ha hela 
världen som arbetsplats? Då är hotell- och 
turismprogrammet något för dig! Turism-
närningen är idag den snabbast växande 
branschen i världen, och många spännande 
karriärmöjligheter väntar på dig.

INITIATIVFÖRMÅGA OCH SERVICEKÄNSLA
Under studietiden kommer du att utveckla din
initiativförmåga, servicekänsla och förmåga att
möta gäster med olika bakgrund och behov.
Du får den kunskap och kompetens som behövs
för att arbeta inom hotell- och turismbranschen,
allt från personlig service till eget företagande.

SPÄNNANDE PROJEKT OCH SAMARBETEN
Under din gymnasietid kommer du att få lära 
dig att planera och genomföra många spän-
nande projekt, både i och utanför skolan. Det kan 
exempelvis handla om att ordna en konferens 
eller att skapa och genomföra guidade turer samt 
andra evenemang. Vi har ett nära samarbete med 
branschen i form av studiebesök, föreläsningar 
och gemensamma projekt.

ENTREPRENÖRSKAP
Under årskurs tre kommer du och dina klass-
kamrater att läsa entreprenörskap. Genom att 
skaffa dig kunskaper i företagande och entre-
prenörskap kommer du att vara väl förberedd för 
yrkeslivet.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)
En viktig del av studierna på hotell- och turism-
programmet gör du på arbetsplatser inom 
branschen. Därför erbjuder vi praktik på några av 
Stockholms mest kända hotell, event- och turism-
företag. Dessutom har du möjlighet att praktisera 
på andra orter i Sverige och utomlands. Många 
av våra elever får jobb på sina praktikplatser.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET OCH SPRÅK
Hos oss läser alla engelska 6 och därför räcker 
det att välja till kurser i svenska som individuellt 
val för att få högskolebehörighet. Du har även 
möjlighet att lägga till samhällskunskap 1a2 och 
historia 1a2 som extra individuella val, vilket 
ger dig en bred behörighet för högskolestudier. 
Detta kan leda till yrken som journalist, polis 
eller lärare.
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Saknar du godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andra språk och vill gå en yrkes-
inriktad utbildning? Är ditt mål att du vill 
komma ut i arbetslivet så snart som möjligt? 
På yrkesintroduktionsprogrammet blir ditt 
intresse ditt jobb! 

Yrkesintroduktion på Tyresö gymnasium är en 
yrkesinriktad utbildning på upp till två år där 
utbildningens övergripande mål är anställnings-
barhet. 

Målet på yrkesintroduktionsprogrammet är att du 
lättare ska kunna etablera dig på arbetsmarknaden. 
Utbildningen innehåller arbetsförlagt lärande 
(APL) eller praktik samt undervisning i kärnäm-
nen som du saknar från grundskolan. Vissa av 
yrkeskurserna läser du på din APL.

YRKESINTRODUKTION PÅ TYRESÖ GYMNASIUM 
Hösten 2017 startade Tyresö gymnasium en 
yrkesintroduktionsklass. Yrkesintroduktions-
eleverna har sedan dess läst teoretiska ämnen de 
saknar från grundskolan (exempelvis svenska/
svenska som andraspråk, matematik och engel-
ska) tillsammans med yrkeskurserna på respek-
tive yrkesprogram. 

I yrkesintroduktionsklasserna har ämneslärarna 
och yrkeslärarna ett nära samarbete där teoretiska 
kurser syftar till att stötta eleven mot anställ-
ningsbarhet. 

Yrkesintroduktion finns kopplat till flera av våra 
program, bland annat bygg- och anläggnings-
programmet, fordons- och transportprogrammet 
och hantverksprogrammet.  

Exempel grundskoleämnen som läses i 
helklass:

Svenska/Svenska som andraspråk ..................100
Matematik ................................................................100
Engelska ....................................................................100 

Hela, eller delar av, yrkeskurser:
 
INRIKTNING HUSBYGGNATION
Bygg och anläggning 1 .......................................200
Bygg och anläggning 2 .......................................200
Husbyggnadsprocessen .....................................200
Husbyggnad 1 ........................................................200
Husbyggnad 2 ........................................................200
APL /PRAKTIK

INRIKTNING MÅLERI 
Måleriprocessen .....................................................200
Måleri 1......................................................................200
Måleri 2......................................................................200
Måleri 3......................................................................200
Måleri 4......................................................................200
APL /PRAKTIK

INRIKTNING FRISÖR  
Frisör 1 .......................................................................200
Frisör 2 .......................................................................200
Frisör 3 .......................................................................200
Frisör 4 .......................................................................200
Frisör 5 .......................................................................200
APL /PRAKTIK 

INRIKTNING STYLIST 
Hantverksteknik 1 .................................................200
Hantverksteknik 2 .................................................200
Hantverksteknik 3 .................................................200
Hantverksteknik 4 .................................................200
Hantverksteknik 5 .................................................200
APL /PRAKTIK 

INRIKTNING FORDON 
Fordons-och transportbranschens 
villkor och arbetsområden .................................200
Fordonsteknik- introduktion .............................200
Personbilsteknik- introduktion .........................200
Reparation av personbilar 
och lätta transportfordon ...................................200
Bromsar, kaross och chassi .................................200
APL /PRAKTIK



SECOND CHANCE SCHOOL
Second Chance School vänder sig till dig upp 
till 24 år som inte har gått klart gymnasiet 
och som inte arbetar. Är du motiverad att 
komma igång igen och lära dig ett yrke? 
Tillsammans skapar vi en unik utbildning 
speciellt för dig!

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL) 
Utbildningen är individuellt utformad och ger dig 
möjlighet att lära dig ett yrke. Några dagar i veck-
an är du på en arbetsplats med en handledare från 
branschen.  De övriga dagarna är du på skolan och 
läser teori som är kopplad till yrket. Har du viljan 
och motivation? Då har vi kunskapen och enga-
gerad personal som hjälper dig att nå målet!

VEM KAN SÖKA HIT?
Till oss söker sig ungdomar med olika bakgrund 
från skola och arbetsliv. Av olika anledningar har 
de inte fullföljt sina gymnasiestudier och ibland 
inte heller uppnått fullständiga betyg från grund-

skolan. Känner du igen dig? Kanske vill du få till 
en förändring? Då vill vi gärna hjälpa till med att 
utforma en utbildning som passar just dig. 

Utbildningen börjar med en fem veckor lång 
orienteringskurs förlagd i Second Chance 
Schools lokaler som ligger i Tyresö gymnasium. 
Syftet med orienteringskursen är att få bransch-
kunskap, förberedas på att bli arbetstagare, få 
utvecklas som människa och få nya kunskaper 
inom områden som privatekonomi, service och 
bemötande, hälsa och mående samt psykologi. 
En stor del av orienteringskursen handlar om att 
vara en del av en grupp som är trygg och som 
stöttar varandra. 

Våra APL-coacher hittar arbetsplatser med hand-
ledare, tänkta att passa just dig. Du kommer 
under din tid på Second Chance School ha APL 
inom det yrke och den bransch som du valt att 
utbilda dig inom.

24

Vill du studera på gymnasiet trots att du  
inte nått behörighet? Då är något av våra 
introduktionsprogram ett bra val. Vi har 
lång erfarenhet av att förbereda elever för 
fortsatta studier.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Den här utbildningen vänder sig till dig som
saknar flera ämnen för att nå behörighet till 
ett nationellt program. Utbildningen är indi- 
viduellt anpassad och målet är behörighet till  
gymnasiestudier.

PROGRAMINRIKTAT VAL
På programinriktat val vid Tyresö gymnasium 
läser du in det grundskoleämne som saknas för 
behörighet, engelska eller matematik, samtidigt 
som du följer ett nationellt program.  På Tyresö 
gymnasium erbjuder vi programinriktat val mot 
flertalet av våra yrkesprogram.

SPRÅKINTRODUKTION
Språkintroduktion vänder sig till ungdomar som
nyligen anlänt till Sverige. Syftet är att erbjuda
en utbildning med tyngdpunkt i det svenska
språket, vilket ska möjliggöra vidare studier i
gymnasieskolan eller i annan utbildningsform.

STÖD OCH VÄGLEDNING
På Tyresö gymnasiums introduktionsprogram
kommer du att få stöd och hjälp med dina studier
oavsett vilket av alternativen du väljer. Du har
en egen mentor och får tillgång till studievägled-
ning. Vi arbetar mycket med olika pedagogiska 
hjälpmedel och IKT för att stötta och underlätta 
för dig i dina studier. 

Vi tror på ett inkluderande arbetssätt och arbetar
språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen.
Hos oss har du alla möjligheter att lyckas med
dina studier och ta dig vidare i livet.

INTRODUKTIONSPROGRAMMET



Gymnasiesärskolan vänder sig till dig som 
har gått särskolans grundutbildning.  
Behöver du studera med extra stöd och i ett 
lugnare tempo på gymnasiet? Vill du sam-
tidigt förbereda dig inför ett arbetsliv inom 
fastighetsskötsel/bygg eller hälsa/omvård-
nad? Då är vi rätt för dig!

VÅRA PROGRAM
Inom de nationella programmen studerar du 
teoretiska och praktiska ämnen som du har an-
vändning för i arbetslivet. I programmet fastighet/
anläggning/bygg lär du dig bland annat att ta 
hand om och underhålla fastigheter och anläg-
gningar, både inom- och utomhus. Väljer du 
istället programmet hälsa/vård/ omsorg kanske 
din framtida arbetsplats blir inom barnomsorgen 
eller äldrevården. Vi har också ett individuellt 
program med studier anpassade efter varje elevs 
behov. Hos oss studerar du i fyra år och vi följer 
gymnasiesärskolans läroplan. 

STUDIERO I TRYGG MILJÖ
Vi utgår från dina förutsättningar och sätter upp 
individuella och realistiska mål för studierna. Vår 

miljö är lugn och stödjande. Vår ambition är att 
förbereda dig för vuxen- och samhällslivet och 
samtidigt stärka din självkänsla och identitet. 

LÄRANDE PÅ ARBETSPLATSER
Oavsett vilket av våra nationella program du 
väljer kommer du att praktisera dina kunskaper 
på arbetsplatser minst 22 veckor av din utbild-
ning vilket kan leda vidare till det första jobbet 
efter gymnasiet. Vi har ett nära samarbete med 
lokala fastighetsbolag samt verksamheter inom 
äldre- och barnomsorg. På arbetsplatsen har 
varje elev en handledare som hjälper eleven att 
utvecklas inom sitt arbetsområde. Följer du ett 
individuellt program ingår praktik inom daglig 
verksamhet som passar dig.

FRISKVÅRD
På våra program är friskvård och hälsa viktiga 
inslag. Ridning, simträning, yoga, massage, 
stavgång och skogspromenader är exempel på 
vad vi erbjuder på det individuella programmet. 
Två gånger om året har nationella programmen 
uppskattade hälso- och kulturveckor för både 
kropp och själ!
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När du läser enligt Tyresömodellen för APL 
får du en grundläggande yrkesutbildning 
med mycket arbetslivserfarenhet.   

Du får inte bara kunskap om ditt yrke inne på sko-
lan utan hälften av din utbildning under ditt sista 
år* är förlagd på en arbetsplats. Även i årskurs 1 
och 2 har du perioder av arbetsplatsförlagt lärande 
(APL). 
 
På arbetsplatsen har varje elev en handledare som 
hjälper eleven att utvecklas inom sitt arbetsom-
råde. Vi på skolan ansvarar för att ge de kunskaper 
och färdigheter som krävs för att nå utbildningens 
mål. 
 
1000 KR EXTRA I STUDIESTÖD
Via CSN kan man söka ett stöd för elever som 

under hela, eller delar av utbildningen, studerar 
mer än halva tiden på arbetsplats. Bidraget är på 
1000 kr i månaden utöver studiebidraget och kan 
sökas av den som läser enligt Tyresömodellen för 
APL under sitt sista läsår* i utbildningen. Stödet 
kallas lärlingsersättning, även om man läser åk 1 
och 2 skolförlagt.
 
SJÄLVKLART KAN DU ALLTID FÅ 
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET HOS OSS
På alla våra program kan du komplettera dina 
studier så att du får högskolebehörighet om du 
vill plugga vidare på högskola/universitet.

*På bygg- och anläggningsprogrammet införs 
Tyresömodellen för APL redan i årskurs 2. 

   

Tyresömodellen 
för APL

Morgondagens medarbetare redan idag 

VARFÖR VALDE DU TYRESÖ GYMNASIUM?
Jag valde att börja plugga på Tyresö gymnasium 
först och främst eftersom det var så himla nära 
mig. Jag gick hit på öppet hus för att först kolla 
vilka program som verkade intressanta, och när 
min kompis berättade om hotell- och turism så 
blev jag såld direkt både av skolan och program-
met.

VAD VAR DET BÄSTA MED ATT PLUGGA HÄR?
Det som var bäst med skolan var att lärarna gav 
oss elever stora möjligheter att påverka. Skolan 
har ett skolråd där elever kan ta upp eventuella 
frågor och idéer. Lärarna lyssnade väldigt mycket 
ifall vi hade åsikter om utbildningsmetoderna till 
exempel. Jag tyckte väldigt mycket om den här 

skolan på grund av alla mina vänner och alla våra 
härliga lärare och elevassistenter!

VARFÖR SKA MAN SOM ÅRSKURS 9-ELEV 
VÄLJA JUST TG?
Tyresö gymnasium är en väldigt mysig skola där 
det är enkelt att skaffa nya kompisar och man 
känner sig alltid trygg och bekväm när man kom-
mer hit på morgonen. 

VAD GÖR DU I DAG?
I dag jobbar jag som Front Desk Receptionist 
på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm. 
Mina framtidsplaner är att åka och jobba utom-
lands. Jag vill jobba på något sätt inom turism 
eller hotell, eller kanske som flygvärdinna.

Raija Karttunen, 20 år. Tog studenten från Hotell- och turismprogrammet i juni 2018



DITT INTRESSE. DITT JOBB. 
 

Den här utbildningen är det bästa jag har gjort! 
Jag har nu fast anställning på den lastbilsbilverk-
staden jag gjorde min praktik på.

När jag kom till Sverige för tre år sedan gick jag 
först två är på introduktionsprogrammet innan jag 
gick ett år på yrkesintroduktion. Eftersom allt var 
helt nytt för mig fick jag lära mig mycket på kort 
tid, men det gick bra tack vara alla kunniga och 
engagerade lärare på skolan. 

Sammanhållningen i klassen var också väldigt 
bra och eftersom man läser olika yrken så var 
det extra roligt och lärorikt att prata om vad man 

själv hade lärt sig och lyssna på vad de andra 
klasskompisarna hade gjort på sina lektioner.

Jag hade inte gått så mycket i skolan i mitt 
hemland, men här fick jag en stor möjlighet att 
få en kort väg in till arbetslivet och eftersom jag 
verkligen vill jobba med bilar är detta helt rätt 
för mig. 

Jag hade inte fått den här möjligheten om det inte 
var för yrkesintroduktionsutbildningen på Tyresö 
gymnasium. Om du vill komma snabbt ut i ett 
yrke ska du gå här! Jag är verkligen jättenöjd! 

Mohammed 19 år. Läste yrkesintroduktion på Tyresö gymnasium läsåret 2017/18



 

Tyresö gymnasium 
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