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V 
älkommen till Fredrika Bremergymnasiet. Vi är  
en av Stockholms största, mest moderna och 
populära gymnasieskolor med en nästan unik 
bredd av utbildningar och samlad kompetens. 
Här finns 2100 elever och 250 anställda. Vi har 

tolv olika program och många inriktningar på samma ställe. 
Vi har dessutom toppmoderna och välutrustade under
visningslokaler som studiosalar, labbsalar, inspelningssalar, 
ateljé, verkstäder och vanliga lektionssalar. 

Hösten 2016 invigdes byggnaden för de yrkestekniska 
programmen med den allra senaste tekniken. På skolan 
finns två restauranger, två caféer och en alldeles ny och 
trivsam skolgård med gott om plats för en utomhusfika 
eller en aktiv lunchrast.

Fredrika Bremergymnasiet är en inspirerande plats, 
inte bara för den kreativa miljön. Här finns omtyckta, 
enga gerade och kunniga lärare som kommer att utveckla 
dig under din gymnasietid hos oss. Vår elevkår arbetar för 
att göra din gymnasietid ännu mer trivsam och skolidrotts
föreningen erbjuder många aktiviteter.

Den stora bredden av utbildningar ger dig möjligheten att 
välja mellan ett brett urval av individuella val. Fredrika 
Bremergymnasiet är en branschrekommenderad skola och 
du får värdefulla kontakter inför ditt framtida yrkesliv. Vi 
samarbetar med en mängd företag och organisationer i 
vårt närområde. Eftersom vi har en unik sammansättning 
av utbildningar är vi utvalda till övningsskola i samarbete 
med Stockholms universitet.

Det går att läsa högskolepaket på alla yrkesprogram, 
vilket gör att dina valmöjligheter ökar efter gymnasietiden. 
Vi ser till att du får en högklassig utbildning där du är väl 
förberedd för fortsatta studier eller för ett framtida yrkesliv.

Hoppas att vi ses hösten 2018!

Robert Aspfors
rektor Fredrika Bremergymnasiet
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HOS OSS ÄR DINA HÄNDER

I GODA HÄNDER 

BYGG– OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BA

På bygg- och anläggningsprogrammet utbildar vi inom husbygg
nad, måleri och anläggningsfordon. De gymnasiegemensamma 
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 cirka två tredjedelar av ett läsår. Efter 
gymnasiet gör du färdigt din utbildning som anställd i ett 
byggföretag. Ofta blir våra elever fullbetalda inom cirka två år.

Inriktning husbyggnad: Byggnads
arbetare har yrken som är både krea
tiva 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 hand
ledning lära dig husbyggnadspro
cessen både praktiskt och teoretiskt.

Inriktning måleri: Att arbeta som målare innebär ofta ett rör
ligt 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 bygg
nadsmålare kan du sedan jobba i både stora och små företag.
 
Inriktning anläggningsfordon: En yrkesutbildning till maskin
förare 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 utbild
ningsgivare av BYN (Byggindustrins yrkesnämnd) och TYA 
(Transportbranschens yrkesnämnd). Efter utbildningen är du 
mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

 

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BF

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta 
med människor. Du får kunskap om människor i olika åldrar 
utifrån fritid och hälsa, pedagogik, ledarskap och sociologi. 
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 för att utbildas till barn
skötare på förskola och till arbete inom friskvårdsbranschen, 
skola och/eller daglig verksamhet. 

Programmet ger dig grundläggande behörighet för vidare 
studier på universitet och högskola och programmet utgår 
ifrån arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans 
med andra. Du tränas i att planera, genomföra och dokumen
tera arbetet. Du lär dig om människors lärande och växande, 
samarbete och kommunikation. Du tränar dig att möta andra 

människor och utveckla din förmåga att vara lyhörd för deras 
behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans 
och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa 
och arbetsmiljö. På programmet läggs stor vikt på etik, demo
kratiska värderingar och mänskliga rättigheter. 

Vi erbjuder inriktningarna fritid- och hälsa och pedagogik.
Väljer du Barn och fritidsprogrammet läser du till ett 

yrke som har många utvecklingsmöjligheter och du får dess
utom arbetslivserfarenhet genom arbetsplatsförlagt lärande 
(yrkespraktik) i olika perioder genom din utbildningstid. Det 
är ett viktigt inslag i utbildningen då apl ger dig erfarenheter 
och dessutom kontakter som du kan ha nytta av inför fram
tida arbete. 

FÖR DIG SOM VILL ARBETA

MED MÄNNISKOR
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EFFEKTIV
VÄG TILL JOBB

Fredrika Bremer-
gymnasiet är en bransch-

rekommenderad
skola



TRE VÄGAR FÖR DIG

SOM GILLAR ATT SKAPA

Estetiska programmet är utbildningen för dig som både vill 
utveckla din kreativitet och samtidigt få behörighet till hög
skola, universitet och yrkesutbildningar. Vi erbjuder ett brett 
estetiskt program med inriktningarna Bild och form, Foto 
och grafisk formgivning samt en ny profil på musikinrikt
ningen – Musiker och musikproducent/låtskrivare.

Här får du arbeta och träna ditt skapande i en modern 
inspirerande miljö där replokaler, musikstudio, ateljéer, foto
studio och datasalar står öppna för dig och dina idéer. Dina 
lärare är både skickliga yrkesutövare och behöriga, erfarna och 
engagerade lärare inom sina respektive områden. Hos oss får 

du möjlighet att uppträda i konserter och shower, turnéer, täv
lingar och utställningar som du skapar i samarbete mellan det 
estetiska programmets inriktningar. Du kommer att samarbeta 
med yrkesverksamma personer och besöka skolor för vidareut
bildning inom ditt område. Efter dina tre år hos oss har du en 
bred kompetens och du har övat upp din skicklighet så pass 
väl att du antingen kan ta steget ut på arbetsmarknaden, eller 
fortsätta att utbilda dig inom det område du har valt. 

Musik. Musiker och musikproducent/låtskrivare
Hos oss blir du förberedd för ett liv i och utanför musikbran

schen. Vill du jobba som artist, musiker och 
musikproducent/låtskrivare eller prodda 
beats så är detta utbildningen för dig!

Har du aldrig spelat ett instru
ment men har ett stort musikintresse? 
Inga problem! Vår utbildning är 
självklart till för dig som vill lära dig 
spela ett instrument och utveckla ditt 
intresse för musik och din kreativitet, 
även om du har andra mål för framtiden.

Förutom turnéer, workshops och konserter 
får du utbildning i musikproduktion och låtskrivande, sång och 
instrumentspel, (bl.a. dator som musikinstrument), ensemble, 
teori och gehör samt branschkunskap.

Vi som jobbar här har många års erfarenhet både som 
musi  ker, producenter och lärare och framförallt har vi otroligt 
kul tillsammans med våra elever!

Programmet är allmänt högskoleförberedande och du hittar 
elever som gått hos oss både på högskolor och universitet runt 
om i Sverige såväl som på scener och i ledande studios.

Bild och formgivning: I våra specialdesignade och rikligt ut
rustade ateljéer och verkstäder får du arbeta med teckning, 
måleri, screentryck, skulptur, design, foto och formgivning. 
Här får du utveckla din kreativitet så att du kan hitta ditt eget 
bildspråk och din roll som konstnär och bildkreatör. 

Estetik & media. Foto och grafisk formgivning: Den här 
inriktningen passar dig som vill jobba med bild och form 
men anpassa ditt uttryck till olika målgrupper. Du får göra 
affischer, annonser, förpackningar, tidningar, enklare film 
och ljudproduktioner med mera, och lära dig grunderna i 
Photoshop, Illustrator och InDesign. Varje elev har en egen 
Macbook. Inom foto får du jobba i och utanför studion med 
allt från reklam till dokumentärfoto. I grafisk kommunika
tion lär du dig använda typografi, färg och layout för att skapa 
känsla och förmedla budskap.

ÅRETS NYHET!
MUSIK-

PRODUKTION
Din grund till digital

produktion
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ESTETISKA PROGRAMMET

ES
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El- och energiprogrammet är ett avancerat yrkestekniskt 
pro gram. Från och med ht18 erbjuder vi två inriktningar: 
Elteknik och Dator och kommunikationsteknik. Båda in
riktningarna kan också läsas i lärlingsform.

INRIKTNING: ELTEKNIK
Vi erbjuder inriktningen Elteknik med utgångarna Installa
tionselektriker eller Larm och säkerhetstekniker. Via vår el 

ut bildning blir du en utbildad elektriker med 
grundläggande kunskaper inom installa

tion, drift, underhåll och reparation inom 
eltekniska och energitekniska områden. 
Du får även fördjupande kunskaper i 
fastighetsautomation, belysningstek
nik, motorstyrning samt nätverkstek
nik. Det är en bred utbildning där du 

kan bli både industrielektriker och in
stallationselektriker.

Larm- och säkerhetstekniker/Elektriker: Här blir du en ut
bildad elektriker, men du får även fördjupningar i säkerhets
teknik så som inbrottslarm, kamerateknik (CCTV), brandlarm, 
passagesystem, nätverksteknik och även låsteknik.

Installationselektriker: Efter studierna kan du ta ett jobb 
inom ett ständigt växande framtidsområde. Du kan arbeta 
som installationselektriker, larm och säkerhetstekniker eller 
som driftoperatör inom energiteknik. 

INRIKTNING: DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Nätverksteknik och IT-support: Vår nystartade inriktning 
dator och kommunikationsteknik med fördjupningen Nät
verksteknik och ITsupport passar dig som verkligen brinner 
för dator och nätverksteknik och vill arbeta med IT i fram
tiden. Hos oss får du de certifikat, 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. Fred
rika Bremergymnasiet är en så kallad Ciscoakademi och vi 
kommer att se till att du kommer att bli väl förberedd för 
certifieringar från Microsoft och Cisco, vilka kommer gynna 
dig ute på arbetsmarknaden då du får internationell specia
listkunskap. 

Fordons- och transportprogrammet  vänder sig till dig som är 
tekniskt intresserad och som vill arbeta med olika fordon och 
transporter. Här utbildas du i nya fräscha lokaler med den 
senaste tekniken till personbilstekniker, bilskadereparatör,  
billackerare, lastbilsförare, lastbil och maskinmekaniker.

Vi erbjuder lärlingsutbildning inom lastbil och maskin
mekaniker, vilket innebär att du är halva utbildningstiden på 
en arbetsplats eller flera arbetsplatser.

Branschen kräver självständigt arbete och därför kommer 
du att lära dig att utveckla förmågan att själv lösa problem. Du 
får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Dess
utom får du träna din förmåga till att ta initiativ och vara krea
tiv. Du övar på att planera, genomföra och kvalitetssäkra ditt 
arbete. Du lär dig även att välja rätt utrustning och metoder. 

Du får kunskap om allt från avancerad felsökning, fordonsvård 
till hur man är miljömedveten och bemöter kunder. Program
met ger dig grundläggande behörighet för vidare studier på 
universitet och högskola. 

Fordons och transportbranschen utvecklas hela tiden och 
kommer att ge dig nya spännande utmaningar i arbetslivet. 
Framtidens utveckling inom fordonsbranschen ligger i fokus 
och du blir anställningsbar med goda möjligheter till arbete 
direkt efter utbildningen. 

Väljer du Fordons och transportprogrammet läser du till 
ett yrke som har många utvecklingsmöjligheter och du får dess
utom arbetslivserfarenhet genom arbetsplatsförlagt lärande 
(yrkespraktik) i olika perioder genom din utbildningstid. 

Motorbranschen behöver just dig. 

FRAMTIDS-
CHANSEN

Hos oss läser du in
behörighet för högskola

eller universitet

VI UTBILDAR I SAMARBETE

MED BRANSCHEN

NU MED TVÅ 

INRIKTNINGAR 
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EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

EE
FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

FT
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MÖJLIGHET TILL

INTERNATIONELL

CERTIFIERING

Industritekniska programmet erbjuder en modern utbildning 
som passar dig med känsla för kreativ produktion såväl i        
datormiljö som praktiskt i verkstad. Flexibilitet, nyfikenhet 
och förmåga att hitta egna lösningar är viktiga egenskaper för 
den som väljer en industriteknisk utbildning och kan resultera 
i ett utmanande arbete såväl nationellt som internationellt.

Svetsteknikinriktningen ger kunskaper inom plåtbearbet
ning och svetsmetoder. Här varvas de gymnasiegemensamma 
teoriämnena med mycket verkstadsarbete och praktik ute på 
företag. Du har också möjlighet att läsa in de ämnen som 
behövs för att få behörighet att söka till högskola eller uni
versitet. 

Efter utbildningen kan du arbeta som smed, svetsare eller 
grovplåtslagare. Den intresserade ges också möjlighet att ut
bildas till Internationell svetsare med certifiering att jobba 
såväl nationellt som internationellt.

Utbildningen på industritekniska 
programmet kvalitetssäkras bland 
annat genom samarbete med 
bransch   organisationer, samt 
mellan företag, kommunala 
politiker, skolledare, lärare och 
elever som träffas på våra lokala 
programråd varje termin.

Naturvetenskapsprogrammet finns för dig som är intresserad av 
hur vår värld fungerar – från mikronivå, atomens uppbyggnad 
till makronivå, universums uppbyggnad. Vi erbjuder dig en 
bred allmänbildande utbildning med möjlighet att fördjupa 
dig inom olika områden. Hos oss kan du välja mellan inrikt
ningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle.
Grunden i naturvetenskapsprogrammet är matematik, fysik, 
kemi och biologi. Hos oss får du god tillgång till moderna 
och välutrustade laborationssalar där du får omsätta de natur
vetenskapliga teorierna i praktiska experiment. Vi jobbar med     
problemlösning, där du utvecklar ditt logiska, kritiska och 
veten skapliga tänkande. Det naturvetenskapliga programmet 
ger dig särskild behörighet till högskolornas och universitetens 
utbildningar.

Inriktning naturvetenskap
Här fördjupar du dig inom matematik, kemi, fysik och biologi. 
Du får utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen: 
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.

Inriktning naturvetenskap och samhälle
Den här inriktningen är för dig som vill bredda dig en bit 
utanför det naturvetenskapliga området. Utbildningen ger 
en naturvetenskaplig bas med inriktning på naturvetenska
pens inverkan på miljö och samhällsfrågor. Du utvecklar 
dina kunskaper inom naturvetenskapen, samtidigt som du 
studerar samhällskunskap och geografi. Det betyder att du 
får en fördjupad förståelse för samspelet mellan natur, sam
hälle och teknik.

FRAMTIDS-
CHANSEN!

Vi ger dig möjlighet att läsa 
in behörighet för högskola 

eller universitet!

NYFIKEN PÅ HUR

VÄRLDEN FUNKAR?
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INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

IN
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

NA
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Teknikprogrammet är programmet för dig som tycker det är vik
tigt med nya smarta tekniska lösningar. Du vill lära dig att ut
veckla produkter, konstruera byggnader, programmera och lösa 
problem. I din vardag är du omgiven av teknikstolen du sitter 
på som någon designat, konstruerat, producerat och monterat. 
Bussen du åker med till skolan, dina hörlurar, mobilen – teknik 
är en stor del av våra liv och behöver ständigt utvecklas.

Genom grundläggande kunskaper inom fysik, kemi och 
matematik ges du möjlighet att undersöka teknikens påverkan 
av samhället. Skolan bjuder in gästföreläsare, gör studiebesök 
och arbetar med att knyta kontakter utanför skolan för att 

möta dagens behov av smarta lösningar inom olika tekniska 
områden. Vi erbjuder fyra olika inriktningar på teknikpro
grammet; Design och produktutveckling, Informations och 
medieteknik, Samhällsbyggande och miljö samt Teknikve
tenskap. Vilken inriktning du än väljer har du möjlighet till 
särskild behörighet för vidare studier till civilingenjörsutbild
ningarna på landets tekniska högskolor. Skolan har ett stort 
utbud av valbara kurser. Du kan till exempel välja praktiska 
kurser i våra fina verkstäder eller entreprenörskap som ger dig 
möjligheten att förverkliga dina kreativa idéer genom ung 
före tagsamhet.

FÖR DIG SOM

VILL GÖRA SKILLNAD

Samhällsvetenskapsprogrammet är för dig med en stort intresse 
för omvärlden och en önskan om att göra skillnad i samhället. 
Vi erbjuder dig beteendevetenskaplig och samhällsveten
skaplig inriktning samt inriktningen medier, information 
och kommunikation. Som elev på det samhällsvetenskapliga 

programmet på Fredrika Bremergymnasiet 
får du en stor inblick i det interna

tionella arbetet mot de mänskliga 
rättigheterna. Utbildningen ger 
gedigna kunskaper om fred 
och säkerhet, demokrati och 
andra globala frågor. Under 
dina studier hos oss utvecklar 

du kunskaper och bred förstå
else för hur samhällen fungerar, 

t ex anordnar vi varje år det populära FNrollspelet där du får 
leva dig in i rollen som FNrepresentant. Hos oss får du även 
möjligheten att välja entreprenörskap som fördjupningskurs 
– där du inom ramen för UFföretagande, ges möjligheten 
att driva ett eget företag eller projekt. Det kan till exempel 
handla om att skapa event, driva sociala företag som arbetar 
med välgörenhet, eller andra typer av företag.

Behörighetsgivande kurser
Du har alltid möjlighet att välja behörighetsgivande kurser 
och meritpoängskurser såsom engelska 7, matematik 3, natur
kunskap 2 och högre steg i moderna språk. Dessutom finns 
det inom ramen för humanistisk och samhällsvetenskaplig          
specialisering den unika möjligheten att fördjupa dig i ämnet 
kriminologi. 

FIXA TEKNIKEN!

TESTA EN
AFFÄRSIDÉ

Med entreprenörskap
som fördjupningskurs

kan du driva ett
UF-företag
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

SA
TEKNIKPROGRAMMET

TE
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Vård- och omsorgsprogrammet  är en modern och  attraktiv ut
bildning som ger dig den kompetens du behöver för att arbeta 
inom vård och omsorgssektorn. Här lär du dig om männi
skan – om hur kroppen fungerar, om psykiska sjukdomar, 
fysiska sjukdomar och om hur man ska agera vid exempelvis 
hjärtstopp.

Vi varvar teori och praktik både inne i skolan och ute 
på olika praktikplatser. Människan och allt runt omkring är 
en helhet – därför har etik, psykologi och kunskap om olika 
kulturer stort utrymme i utbildningen. Du är ute på praktik 
ungefär fem veckor per läsår.

Vård och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbets
givare, fackförbund och utbildare och syftar till att fler ska 
välja att utbilda sig inom vård och omsorg. Utbildningarna 

ska dessutom hålla hög kvalitet. Certifieringen till Vård och 
Omsorgscollege är en kvalitetsstämpel.

Du får behörighet att arbeta som under
sköterska eller personlig assistent direkt 
efter att du tagit din gymnasieexa
men. Du kan välja att gå antingen 
en yrkesförberedande eller en hög
skoleförberedande inriktning.

Om du läser högskoleförbe
redande inriktning kan du efter 
dina gymnasiestudier läsa vidare 
till exempelvis sjuksköterska, sjuk
gymnast, arbetsterapeut, socionom 
eller psykolog.

VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS erbjuds 
som lärlingsutbildning. Det innebär att minst hälften av  
utbildningstiden är förlagd till en eller flera arbetsplatser inom 
VVSområdet. 

Under utbildningstiden får du lära dig att installera och 
underhålla till exempel värmepumpar, värmepannor och golv
värmesystem på både större och mindre anläggningar. Du lär 
dig även att svetsa och löda, läsa ritningar och få koll på regel
verk och mycket annat.

Alla elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att 
uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasie
tiden. Efter avslutad gymnasieutbildning kan du direkt påbörja 
en yrkesanställning – eller fortsätta studera inom yrkeshög
skolan. 

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 VVSmontör återstår ytterligare avlönad lärlings
tid efter gymnasiet innan licens kan utfärdas.

Några exempel på yrkesutgångar från VVSutbildningen 
är VVSmontör, ventilationstekniker eller industrirörs montör. 
Det går också att vidareutbilda sig till VVSprojektör, VVS 
ingenjör, projektledare,  arbetsledare, VVStekniker med mera. 
Du kanske även funderar på att starta eget företag?

Vill du ha en utbildning som varvar praktik och teori och 
som tar dig till ett yrke med stora möjligheter, så ska du välja 
VVS och fastighetsprogrammet!

VÅRD- OCH
OMSORGS-
COLLAGE

Med direkt behörighet
efter gymnasiet. 

FRAMTIDSYRKET 

BÖRJAR HÄR! 
MED HELHETSSYN

PÅ MÄNNISKAN
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VVS– OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

VF
VÅRD – OCH OMSORGSPROGRAMMET

VO
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Din utveckling som idrottare är viktig! 

Du har 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 under-
visningen. Våra idrottsutbildningar uppfyller de 
krav som Specialförbund, Riksidrottsförbund och 
Skolverket ställer på Nationellt godkänd idrottsut-
bildning (NIU) och (RIG) – Riksidrottsgymnasium.

Ansök senast 1 dec 2017 på www.fredrika.se 
Har du frågor kontakta: Bitr. rektor Björn-Olof Söderholm, bjorn-olof.soderholm@haninge.se eller via tel 08-606 77 76

Träna 
och studera
Satsar du på en karriär på elitnivå inom boxning, fotboll, golf, innebandy, orientering 
eller simning? Hos oss kan kombinera dina gymnasiestudier med en elitsatsning på 
din idrott. Du kan välja att läsa din idrottsutbildning i kombination med något av de 
14 nationella program som vi erbjuder på Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet. 

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 sam
arbetar med många framgångsrika klubbar. I fotboll – Hammarby IF, simning   
– Södertörns Simsällskap, golf – Haninge Golfklubb, innebandy – Tyresö/Troll
bäcken, boxning – Linnea, ishockey – Haninge Anchors HK.

Statsminister Stefan Löfven och gymnasieminister Anna Ekström invigde skolans nya yrkestekniska byggnad 
i september 2016. På scenen stod Panetoz – där flera medlemmar tidigare varit elever på Fredrika Bremergymnasiet. 

Prins Daniel, i mitten av bilden, med Cristina Stenbeck 
(ordförande i Kinnevik), t h, besökte skolan i oktober 2017.

Temat för dagen var entreprenörskap. 

Föreläsningarna i aulan avslutades med rundabords-
samtal. Det var många som ville bolla idéer. Och ännu fler 

som trängdes för mingelbilder. 



Öppet hus
Träffa våra elever och lärare, kika in i klassrum, labb och verkstäder 

och ställ alla frågor du gått och funderat över.
Datum för Öppet hus är 6 december 2017 och 5 februari 2018  

kl 16.00-19.00. 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.

fredrika@haninge.se • 08606 77 77 • fredrika.se


