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En riktig skola gör det möjligt!
Välkommen till Fredrika Bremergymnasiet – en av Stockholms största, mest moderna
och populära gymnasieskolor med en unik bredd av utbildningar och samlad kompetens.
Här hittar du över 2000 elever, 250 anställda, 13 olika gymnasieprogram och ett antal
inriktningar och profiler på samma plats. Här finns omtyckta, engagerade och kunniga
lärare som vill att du ska lyckas, moderna och välutrustade lokaler, en engagerad elevkår
och en aktiv idrottsförening. Ska man orka plugga hårt så krävs det också att man äter bra.
Hos oss finns inte bara en utan två välbesökta skolrestauranger och caféer!
Vi är både en branschrekommenderad skola med yrkesutbildningar i högsta klass, och
en akademisk skola med fem av sex studieförberedande program. Vi samarbetar såväl med
en mängd företag och organisationer i vårt närområde som med universitet och högskolor.
Det går självklart att läsa högskolepaket på alla yrkesprogram, och vi organiserar också för
att du med rätt val ska kunna nå maximal meritpoäng på de flesta av de studieförberedande
programmen och därmed öka dina chanser att bli antagen på högskolan efter gymnasiet.
Fredrika Bremergymnasiet är en riktig skola där det
finns plats för alla och där alla ska respekteras och trivas.
Kom hit som du är – jobba hårt – och bli den du vill.
Vi gör det möjligt!

Stellan Andersson
Rektor, Fredrika Bremergymnasiet

BA

BF

BYGG- & ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

EFFEKTIV
VÄG TILL JOBB
Fredrika Bremergymnasiet är en branschrekommenderad
skola

P

HÄR ÄR DINA HÄNDER
I GODA HÄNDER

å bygg- och anläggningsprogrammet
utbildar vi inom husbyggnad, måleri
och anläggningsfordon. De gymnasie
gemensamma teoriämnena varvas med
mycket praktiskt arbete inne på skolan
men också ute på företag. Under det första året får
du lära dig grundläggande byggteknik, för att sedan
välja det yrke som du vill skaffa dig yrkesbevis i.
Programmet har ett nära samarbete med branschen, där våra elever i årskurs 2 och 3 har möjlighet
att vara ute på praktik stora delar av läsåret. Efter
gymnasiet gör du färdigt din utbildning som anställd
i ett byggföretag. Vi är genom BYN (Byggindustrins
yrkesnämnd) en branschrekommenderad utbildning. Du kan såklart även välja högskolepaketet
för allmän högskolebehörighet.
Husbyggnad:
Byggnadsarbetare har yrken som är både kreativa
och nyskapande. På Fredrika Bremergymnasiets
byggprogram tycker vi att det är viktigt att du lär
dig att arbeta såväl med huvud som med händer.
Du får med god handledning lära dig husbyggnadsprocessen både praktiskt och teoretiskt.
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Måleri:
Att arbeta som målare innebär ofta ett rörligt och
omväxlande yrke i nära kontakt med beställaren.
Som anställd gäller det att kunna hantera såväl
serviceförmåga och kreativitet, som kunskap och
noggrannhet. Hos oss får du både insikter och
träning kring frågor som dessa. Som utbildad
byggnadsmålare kan du sedan jobba i både stora
och små företag.
Anläggningsfordon:
En yrkesutbildning till maskinförare för olika
typer av anläggningsfordon, till exempel grävmaskiner och hjullastare.
Inriktningsutbildningen mot anläggningsfordon
påbörjas i årskurs 2 och sker i samarbete med Utbildningsservice i Sverige AB, som är godkänd utbildningsgivare av BYN (Byggindustrins yrkesnämnd)
och TYA (Transportbranschens
LÄS MER
yrkesnämnd).
Efter utbildningen är du
mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

FÖR DIG SOM VILL ARBETA
MED MÄNNISKOR

B

arn- och fritidsprogrammet vänder sig
till dig som vill arbeta med människor
och med dig själv. Du får kunskap
om människor i olika åldrar utifrån
fritid, hälsa, pedagogik, ledarskap och
kommunikation. Att arbeta med människor kräver
förmåga att lösa problem, att tänka kreativt och att
kunna kommunicera och samarbeta. Här får du
de kunskaper som behövs. På Barn- och fritidsprogrammet erbjuder vi två inriktningar:

Pedagogiskt och socialt arbete är inriktningen för dig som vill arbeta med barn i olika
åldrar. Här får du lära dig om barn och ungas
utveckling, lärande, behov och rättigheter. Du gör
din APL inom förskola eller skola och kan efter
yrkesexamen söka jobb som barnskötare eller välja
att studera vidare.

Fritid och hälsa är inriktningen för dig som
både vill arbeta med människors hälsa och också
vara aktiv själv. Vi lägger stor vikt vid ledarskap,
hälsa och fysisk aktivitet och du får prova på friluftsliv med vandring, paddling och skidåkning.
Din yrkesexamen siktar mot jobb inom fritids- och
friskvårdsbranschen. Du kan självklart också välja
att studera vidare.
Väljer du Barn- och fritidsprogrammet
läser du till yrken som har många utvecklingsmöj
ligheter och du får dessutom arbetslivserfarenhet
genom arbetsplatsförlagt lärande
(yrkespraktik). Det är ett vikLÄS MER
tigt inslag i utbildningen som
ger dig både erfarenheter och
kontakter som du kan ha nytta
av inför framtida arbete.
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EE

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

RUSTAR DIG
FÖR DEN NYA
ELTEKNIKEN

E

l- och energiprogrammet är ett avancerat yrkestekniskt program. Vi erbjuder
två spännande inriktningar, Elteknik
och Dator- och kommunikationsteknik. Båda inriktningarna ger goda möjligheter att läsa in allmän högskolebehörighet.

Elteknik erbjuder två utgångar, Installationselektriker och Larm- och säkerhetstekniker. Som färdigutbildad kan du arbeta inom ett brett område, bland
annat installation, drift och underhåll, service och
felsökning i ett elinstallationsföretag, elkraftföretag, larm och säkerhetsföretag eller inom industrin.
Det är en bred utbildning som täcker in både svagoch starkström.
Dator- och kommunikationsteknik
Vår inriktning dator- och kommunikationsteknik med fördjupningen Nätverksteknik och
IT-support passar dig som verkligen brinner för
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FRAMTIDSCHANSEN
Hos oss läser du in
behörighet för
högskola eller
universitet

dator- och nätverks
t eknik
och vill arbeta med IT i
framtiden. Hos oss får du de
kunskaper och färdigheter som
efterfrågas på marknaden. Du lär dig
bland annat att bygga säkra nätverk, installera
olika operativsystem, bygga upp och driva egna
servrar, systematiskt jobba med routrar, switchar,
trådlösa nätverk, arbetsstationer och servrar.
Fredrika Bremergymnasiet är partner med
Cisco Networking Academy och vi kommer att se
till att du blir väl förberedd för certifieringar från
Microsoft och Cisco, vilka kommer gynna dig ute
på arbetsmarknaden då du får internationell specialistkunskap.
LÄS MER
Manualer och instruktioner är ofta
på engelska vilket
ställer krav på
språkkunskaper.
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EK

EKONOMIPROGRAMMET

MAXIMAL
MERITPOÄNG

E

konomiprogrammet
Få ut det mesta
är utbildningen för
möjliga genom studier
dig som tänker dig
i språk och
en framtid inom ekomatematik!
nomi eller juridik. Du
blir väl förberedd för högskolestudier
och får regelbundet möjlighet att möta
externa personer från näringslivet eller rättsväsendet samt genomföra intressanta studiebesök.
Ekonomi: Eget företagande öppnar vägarna för dig
som både vill studera vidare på högskolan och bli framtidens företagare. Du lär dig mer om affärsutveckling,
marknadsföring och entreprenörskap.
Du får fördjupa dig inom ekonomi, lära dig att göra
affärer, förstå hur olika delar på ett företag fungerar samt
hur företag tar ansvar och arbetar med hållbarhet. När
du läser på vårt program får du
starta och driva ett riktigt företag
i Ung företagsamhet (UF). Efter
utbildningen kan du studera
vidare på högskolan till yrken
som exempelvis ekonom, mäklare, projektledare eller marknadsförare alternativt starta och
utveckla företag.

DIN VÄG MOT
FRAMTIDA AFFÄRER
OCH JURIDIK

Juridik: Kriminologi ger dig
god insikt i rättssystemet och
vilka lagar som gäller både som privatperson och företag.
Hos oss får du möjlighet att lära dig mycket om många
olika juridiska områden både nationellt och internationellt. Du får en förståelse som gör det möjligt att analysera, bedöma och lösa juridiska problem. Du kommer att
få fördjupa dig i olika rättsfall. Efter
LÄS MER
utbildningen har du goda juridiska
kunskaper som förbereder dig väl för
att studera vidare på högskolan till
yrken som exempelvis advokat, kriminolog, affärsjurist, polis eller åklagare.
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ES

ESTETISKA PROGRAMMET

E

SLÄPP LOSS
DITT SKAPANDE!

stetiska programmet är utbildningen
för dig som både vill utveckla din kreativitet och samtidigt få behörighet till
högskola, universitet och yrkesutbildningar. Vi erbjuder inriktningarna Bild
och formgivning samt Estetik och media.
Här får du arbeta och träna ditt skapande i en
modern inspirerande miljö där ateljéer, fotostudio
och datasalar står öppna för dig och dina idéer. Du
jobbar med en egen MacBook. Dina lärare är både
skickliga yrkesutövare och behöriga, erfarna och
engagerade lärare inom sina respektive områden.
Du får samarbeta med yrkesverksamma personer
och besöka skolor för vidareutbildning inom ditt
område. Efter dina tre år hos oss har du en bred
kompetens och kan ta steget ut på arbetsmarknaden, eller fortsätta att utbilda dig inom det område
du har valt.

Bild & formgivning: här får du utveckla din
kreativitet så att du kan hitta ditt eget bildspråk,
din roll som bildkreatör och konstnär. Allt under
ledning av erfarna bildlärare med olika specialkunskaper. Du arbetar med teckning, måleri, graffiti,
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screentryck, skulptur, design, digitala tekniker, foto
och formgivning.
Våra ateljéer och verkstäder är ljusa, luftiga
och rikligt utrustade. Det är högt i tak och finns
utrymme för dina idéer.
Utbildningen ger dig möjlighet att presentera
dina arbeten genom utställningar i och utanför skolan.
Du får skapa offentlig konst och samproduktioner
med professionella konstnärer, konstskolor och
andra verksamheter.
Estetik & media: passar dig som vill jobba med
foto och grafisk formgivning, utveckla och anpassa
ditt uttryck till olika målgrupper. Du får göra affischer, annonser, förpackningar, tidningar, enklare
film- och ljudproduktioner, och lära dig grunderna
i Photoshop, Illustrator och InDesign. Inom foto
får du jobba i och utanför studion med allt från
reklam- till dokumentärfoto.
I grafisk kommunikation lär
LÄS MER
du dig använda typografi,
färg och layout för att skapa
känsla och förmedla budskap
visuellt.

Mot nya mål!
Satsar du på en karriär på elitnivå inom boxning, fotboll, golf, innebandy,
orientering, karate eller simning? Hos oss kan du kombinera dina gymnasiestudier
med en elitsatsning på din idrott. Du kan välja att läsa din idrottsutbildning i
kombination med 8 av de 13 nationella program som vi
erbjuder på Fredrika Bremergymnasiet. Tränar och tävlar
du karate kan du söka till vårt Riksidrottsgymnasium.
Hit kommer talanger från hela Sverige för att
utvecklas inom karate.
Spelar du ishockey har du en möjlighet att träna
din idrott inom ramen för individuellt val. Vi samarbetar med
många framgångsrika klubbar.

Kombinera
elitträning med
studier!

Din utveckling som idrottare är viktig! Därför har du
en välutbildad elittränare till ditt förfogande under hela utbildningen
som finns där för att peppa dig och hjälpa dig nå de mål ni sätter upp.
Taktik, teknik, fysisk- och mental träning ingår i undervisningen. Våra
idrottsutbildningar uppfyller de krav som Specialförbund, Riksidrottsförbund
och Skolverket ställer på Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och (RIG)
– Riksidrottsgymnasium.

ONSDAG

1

DEC

LÄS MER

Frågor? Kontakta Mattias Lindahl, bitr. rektor:
070-8116085 eller 08-6068766.
mattias.lindahl@haninge.se
FREDRIKAinfo
BREMERGYMNASIET
PROGRAMKATALOG
• 11
Ansök senast 1 december – du hittar aktuell
på vår hemsida
fredrika.se

Bra stöd för

FÖRENA
NYTTA MED
NÖJE!

STUDIERNA

Vårt gymnasiebibliotek mitt i skolan är
din stödresurs i undervisningen.
Vi hjälper dig att hitta både den litteratur och information du behöver för att
lyckas med studierna. Och vill du
koppla av eller bara nöjesläsa hos oss
är du också välkommen!

BRA MAT
GER RÄTTA
ORKEN
Fredrika Bremergymnasiet har två
fräscha skolrestauranger och två caféer.
Vi är en sockersmart skola som vet att elever
som äter ordentligt presterar bättre i skolan!

TEAM SOM GÖR
SKILLNAD
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Alla klasser på Fredrika Bremergymnasiet har
ett elevhälsoteam knutna till sig. Det består av
kurator, skolsköterska, specialpedagog och studieoch yrkesvägledare. Tillsammans arbetar de för
att skapa goda förutsättningar för alla elever att
lyckas med studierna.

Välkommen hit!
Nyfiken på att veta mer om
hur vi arbetar för att du ska
nå dina mål? Besök oss på
Öppet Hus!

LÄS MER
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FS

FÖRSÄLJNINGS & SERVICEPROGRAMMET

F

FÖR FRAMTIDENS
FÖRSÄLJARE

örsäljnings- och serviceprogrammet passar dig som är intresserad av företagande,
försäljning eller marknadsföring och vill
kombinera studierna med praktik. Oavsett om du går din egen väg inom entreprenörskapets värld, eller vidare till en anställning så
kommer utbildningen ge dig en god kunskap – och
bra kontaktytor inom branschen.
Detta yrkesförberedande program innehåller regelbunden APL (arbetsplatsförlagt lärande) och möj
lighet att arbeta med UF (Ungt Företagande) i åk 3.
På så sätt knyter du kontakt med framtida arbetsgivare och ditt kontaktnät för framtiden. Samtidigt
får du ett ökat självförtroende genom att prova olika
uppgifter – och därmed utvecklas som människa. Vi
erbjuder två profiler inom programmet:
Företagande och Försäljning: Denna profil ger
dig möjlighet att fördjupa dig i att driva eget företag

och utveckla dina kunskaper inom försäljning. I årskurs 3 kommer du att starta upp ett eget företag där
du får möjlighet att vässa dig i att identifiera potentiella kunder och testa dina kunskaper på riktigt. Du
gör din APL inom handeln, där du får träna på att
möta kunder och utveckla dina förmågor inom försäljning och företagande.
Butikskommunikation och försäljning: Inom
profilen butikskommunikation och försäljning får du
möjlighet att fördjupa dig inom utställningsdesign
och hur man skapar bra visuella miljöer för butiker
och mässor. I årskurs 3 kommer du att starta upp ett
eget företag där du får möjlighet att testa dina idéer
och bygga upp ett varumärke
LÄS MER
med monter på UF-mässan.
Du gör din APL inom handeln,
där du får träna på att skapa
visuella miljöer i butiker och
på mässor.

Visa upp dina affärsidéer
I ditt UF-företagande får du bland annat
möjlighet att ställa ut på mässan “Entreprenörskap på riktigt” i Älvsjö. Där samlas
cirka 670 UF-företag från hela Stockholm.
ungforetagsamhet.se
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FT

IN

FORDONS- & TRANSPORTPROGRAMMET

F

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

MÖJLIGHET TILL
INTERNATIONELL
CERTIFIERING

ordons- och transportprogrammet
vänder sig till dig som är intresserad av
teknik, fordon och transporter. Vi är
certifierade
inom MBC
(Motorbranschcollege)
vilket är en garanti för
högsta kvalitet, och erbju-
der fyra inriktningar:

UTBILDAR I SAMARBETE
MED BRANSCHEN

Personbil - för dig som vill bli personbilstekniker. Hos oss får du det tekniska
kunnande som krävs på dagens personbilsverkstäder. I vår moderna och fräscha personbilsverkstad
lär du dig att reparera, underhålla och diagnostisera fordon.

Karosseri och lackering - Som bilskadereparatör tar du hand om krockskadade bilar och lär dig
laga och montera delar till karossen. Som fordons
lackerare krävs noggrannhet och känsla för färg och
form. Du arbetar med att reparera, spackla, slipa och
maskera innan du lackerar fordon.
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Transport - för dig som vill köra tunga lastbilar.
I kurserna du läser ingår körutbildning för B-, Coch CE-körkort. Som yrkesförare kommer du kunna
välja att arbeta med en mängd olika slags transporter.
Lastbil och mobila maskiner
- för dig som vill komma ut i
arbetslivet tidigt passar denna
lärlingsutbildning. Service, fel
sökning och reparationer på last
läs mer bilar, bussar, grävmaskiner är vanliga arbetsuppgifter.

LÄS MER

I

rymden till havsbotten och allt däremellan. Studi
ndustritekniska programmet erbjuder en
erna kan leda till internationellt svetscertifikat (IW)
modern utbildning som passar dig med känsla
vilket ökar dina möjligheter på arbetsmarknaden.
för kreativ produktion såväl i datormiljö
Genom att välja till grundläggande behösom praktiskt i verkstad. Flexibilitet,
righet till högskola kan du studera vidare
nyfikenhet och förmåga att hitta
på universitets- och högskolenivå.
egna lösningar är viktiga egenskaper
FRAMTIDSUtbildningen på industritekniska
för den som väljer en industriteknisk
CHANSEN
programmet kvalitetssäkras genom
utbildning och kan resultera i ett
Vi ger dig möjlighet
samarbete med branschorganisationer
utmanande arbete såväl nationellt
att läsa in behörighet
och företag samt
som internationellt.
för högskola eller
lokalaprogramråd.
Utbildningen inom svetsning ger
universitet
LÄS MER
Det råder stark
kunskaper om och handlag i olika svetsefterfrågan på utbiltekniker, materialbearbetning, material
dade svetsare – säkra din
kunskap och tillhörande arbetsmoment.
framtid med studier hos oss i
Inriktningen leder till arbete som svetsare i många
moderna lokaler.
olika yrken där svetsning är efterfrågat – allt ifrån
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SA

NA

SAMHÄLLSPROGRAMMET

NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

NYFIKEN PÅ HUR
VÄRLDEN FUNKAR?

N

aturvetenskapsprogrammet finns
för dig som är intresserad av hur vår
värld fungerar – från mikronivå,
atomens uppbyggnad till makronivå,
universums uppbyggnad. Vi erbjuder
dig en bred naturvetenskaplig utbildning med möjlighet att fördjupa dig inom olika områden.
Grunden i naturvetenskapsprogrammet oavsett
inriktning är matematik, fysik, kemi och biologi.
Hos oss får du god tillgång till moderna och välutrustade laborationssalar där du får omsätta de
naturvetenskapliga teorierna i praktiska experiment.
Det naturvetenskapliga programmet ger dig
goda möjligheter att läsa kurser som ger meritpoäng och särskild behörighet till högskolornas och
universitetens utbildningar. Inför årskurs tre på
programmet väljer du någon av våra profiler:
Naturvetenskap
ger dig fördjupning
inom matematik,
kemi, fysik och biologi. Du får utveckla
dina kunskaper om
sammanhang i natu-
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ren: om livets villkor, om fysikaliska fenomen och
skeenden – och om kemiska processer. Med hjälp
av experiment, laborationer och fältstudier kommer
du att få verktyg för att beskriva din omvärld på ett
naturvetenskapligt sätt.
Klimat och miljö är för dig som vill bredda dig
en bit utanför det naturvetenskapliga området.
Utbildningen ger en naturvetenskaplig bas med
inriktning på naturvetenskapens inverkan på miljöoch samhällsfrågor. Du utvecklar dina kunskaper
inom naturvetenskapen, samtidigt som du ges
möjlighet att fördjupa dig i samhällsfrågor såsom
klimat, miljö och energi.
Ekonomi är profilen för dig som vill kombinera
vetenskap med entreprenörskap. Naturvetenskapen
är viktig inom en rad olika områden och branscher.
Du lär dig hur företag fungerar och hur det entreprenöriella tankesättet kan
LÄS MER
föra idéer vidare. Du kommer
också få en inblick i hur den
internationella ekonomin
fungerar och på olika sätt styr
handel och produktion.

S

FÖR DIG SOM VILL
GÖRA SKILLNAD

amhällsvetenskapsprogrammet är för
dig med ett stort intresse för att förstå hur omvärlden fungerar, såväl på
samhällsnivå som på individnivå. På
Fredrika Bremergymnasiet kan du välja
mellan fyra profiler:

Samhällsvetenskap: Internationell profil
Samhällsvetenskapsprogrammet med en internationell profil riktar sig till dig som vill lära dig
mer om de stora skeendena som formar vår värld.
Internationella relationer, kunskap om fred och
konflikter samt hur människor påverkas av dessa
och de internationella organisationer som verkar
inom området står i fokus. Den internationella
profilen tar dig även på studiebesök ute i världen.

Beteendevetenskap: Kriminologi
Vad finns det för orsaker till kriminalitet? Vilka blir
konsekvenserna för individen och samhället? Vilka
Samhällsvetenskap: Bild och skapande
metoder kan förebygga och förhindra kriminalitet?
Bild och skapande ger dig möjlighet att ut
Denna profil vill ge dig en djupare förståelse
forska din kreativa sida såväl som ditt
i dessa frågeställningar. Föreläsningar,
intresse för samhället. Du läser samfältstudier och studiebesök är en del av
MAXIMAL
hällsvetenskapsprogrammet med en
arbetsformerna.
MERITPOÄNG
samhällsvetenskaplig inriktning
vilket ger dig en bred grund att stå
Beteendevetenskap: Socialt
Med språk eller
på. Du läser även tre fördjupningsarbete – Det finns ett stort intresse
matematik på
kurser
inom bild och skapande.
för att jobba med människor. Profilen
högsta nivå
Socialt arbete förbereder dig på vidare
studier för just detta. Du lär dig om
människors levnadsmiljöer och hur de påverLÄS MER
kas i olika sociala sammanhang? Du lär dig även
om kulturer och kulturmöten och får handfasta
kunskaper inom pedagogiskt ledarskap. Oavsett
om du vill jobba som socionom, polis eller lärare är
det viktigt att veta hur man når människor.
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TE

TEKNIKPROGRAMMET

UTVECKLA MORGONDAGENS SAMHÄLLE

T

eknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig god
teoretisk grund och stora valmöjligheter
till vidare studier. Det är programmet för
dig som tycker om matematik, fysik,
problemlösning och är teknikintresserad. Hos oss på
Fredrika Bremergymnasiet finns profilerna Kreativ
teknikutveckling, Matematikprofil och Programmering och IT-säkerhet. Beroende på vilken profil du
väljer har du också möjlighet att läsa de kurser som
ger särskild behörighet till bland annat civilingenjörsutbildningarna på landets tekniska högskolor.
Kreativ teknikutveckling: En långsiktigt hållbar framtid behöver tekniska framsteg på många
områden. Inom den här inriktningen arbetar du med
teknisk design, konstruktion och funktion. Du får
arbeta kreativt och praktiskt bland annat i våra verkstäder och laborationssalar med produktutveckling.
Du specialiserar dig inom arbete med design, funktion, konstruktion, estetik, ekonomi och hållbarhet.

kurser som Ma 4, Ma 5 och som dessutom ger dig
möjlighet att studera matematik på KTH i kursen
Matematik specialisering. Du får arbeta med teknisk problemlösning med matematiken, fysiken
eller en gren inom tekniken som grund. Den här
inriktningen ger dig behörighet till utbildningar
som ingenjör och civilingenjör.
Programmering och IT-säkerhet: IT-säkerhet
genomsyrar idag en lång rad olika arbetsområden
och inom det fältet finns många arbetsmöjligheter
i framtiden. Här får du med grund i gedigna kun
skaper om datorns uppbyggnad och olika funktioner
inom nätverksteknik så småningom arbeta kreativt
med eget digitalt skapande och programmering.
Efter gymnasiet kan du läsa vidare på någon av
landets ingenjörs-, arkitekt-, miljö- eller samhällsbyggnadstekniska utbildningar. Prog rammet ger
dig självklart en bred grund
för fortsatta studier vid andra
LÄS MER
inriktningar vid universitet
och högskola.

Matematikprofil: Du som siktar långt inom
tekniken, här är inriktningen som innehåller
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VF

VO

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

V

FRAMTIDSYRKET
BÖRJAR HÄR!

VS- och fastighetsprogrammet med
inriktning VVS erbjuds som lärlingsutbildning. Det innebär att minst
hälften av utbildningstiden är förlagd
till en eller flera arbetsplatser inom
VVS-området.
Under utbildningstiden får du lära dig att installera och underhålla till exempel värmepumpar,
värmepannor och golvvärmesystem på både större
och mindre anläggningar. Du lär dig även att svetsa
och löda, läsa ritningar och få koll på regelverk och
mycket annat.
Alla elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet
under gymnasietiden. Efter avslutad gymnasieutbildning kan du direkt påbörja en yrkesanställning
– eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
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Utbildningen riktas i första hand mot yrkeslivet
med målet att elever som går ut från VVS- och
fastighetsprogrammet ska vara anställningsbara
inom yrkesområdet, men för att bli licensierad
VVS-montör återstår ytterligare avlönad lärlingstid
efter gymnasiet innan licens kan utfärdas.
Några exempel på yrkesutgångar från VVSutbildningen är VVS-montör, ventilationstekniker
eller industrirörsmontör. Det går också att vidareutbilda sig till VVS-projektör, VVS-ingenjör, projektledare, arbetsledare, VVS-tekniker med mera.
Du kanske även funderar på att starta eget företag?
Vill du ha en utbildning som
LÄS MER
varvar praktik och teori och som
tar dig till ett yrke med stora
möjligheter, så ska du välja VVSoch fastighetsprogrammet!

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

V

MED HELHETSSYN
PÅ MÄNNISKAN
ård- och omsorgsprogrammet är ett
yrkesprogram för dig som vill arbeta
med människor och vill deras bästa.
Vi erbjuder två profiler:

Räddningsmedicin: Inom profilen räddningsmedicin fördjupar du dig inom den mest akuta vården och det som sker på en olycksplats. Du får lära
dig om Första hjälpen samt medicinska åtgärder vid
olycksfall och akut insjuknande. Krisreaktioner,
både fysiska och psykiska hos den drabbade, samt
att du övar din förmåga att bemöta både patienter
och närstående.
Rättspsykiatri: Inom profilen rättspsykiatri
fördjupar du dig inom psykiska sjukdomar och
behandlingsmetoder. Du får en kunskap om sambandet mellan psykisk störning och kriminalitet,

samt rättspsykiatrins samhällsskyddande verksamhet.
Du får också lära dig att se
människan bakom brottet
i arbetet med att återanpassa
patienten till ett liv i frihet.

VÅRDOCH OMSORGSCOLLEGE
Med direkt
behörighet efter
gymnasiet

Vi varvar teori och praktik både inne i skolan och
ute på olika praktikplatser. Vård- och omsorgscollege
är certifierat Vård- och Omsorgscollege, vilket är en
kvalitetsstämpel på en riktigt bra vårdutbildning.
Efter utbildningen får du behörighet att arbeta
som undersköterska eller personlig assistent. Du kan
även välja att läsa mot hög
skolebehörighet, om du vill
LÄS MER
vidareutbilda dig till t ex sjuksköterska, fysioterapeut, socionom, polis eller brandman.
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Öppet hus
Träffa våra elever och lärare, kika in i klassrum, labb och verkstäder
och ställ alla frågor du gått och funderat över.
Datum och tider för Öppet hus hittar du på vår hemsida fredrika.se.
Välkommen!

Skugga en elev
Kom och se hur vi har det! Följ med våra elever under ett par timmar
så visar och berättar de hur det är att studera hos oss.
Kontakta skolan så bokar vi en träff med studie- och yrkesvägledare.

Vill du ha mer information?
Scanna QR-koden och fyll i vårt intresseformulär så tar vi kontakt med
dig. Vi berättar gärna mer om just de områden du är intresserad av!

fredrikabremergymnasiet@haninge.se • 08-606 77 77 • fredrika.se

