STFG,

STOCKHOLMS TRANSPORT- OCH FORDONSTEKNISKA GYMNASIUM

STFG är ett dynamiskt gymnasium med
tyngdpunkt på integrering av skola och
näringsliv. Vi vill ge eleven en medvetenhet och förtrogenhet som gör det möjligt
att möta arbetsplatsen och samhällets
krav, förväntningar och förändringar.
Skolan erbjuder en nyskapande utbildning med engagerade lärare i moderna
lokaler. Här kan du välja mellan att bli
Personbilsmekaniker, Lastbilsmekaniker
eller Yrkesförare för lastbil eller buss.
Samtliga utbildningar kan leda till att få
grundläggande högskolebehörighet.

SKOLAN

i ungefär 20 veckors APL. Eftersom skolan
har ett nära samarbete med branschen så
är möjligheterna till arbete 100 procentig
för de elever som direkt efter utbildningen
väljer detta. Av våra avgångselever söker ca
5 procent till högre utbildning.

APL (Arbetsplatsförlagd utbildning)
APL är tänkt att knyta ihop teori och praktik.
APL är viktig för att eleverna ska få möta de
reella krav yrket ställer och förstå den yrkeskultur som råder inom branschen. APL
bidrar också till utveckling av bland annat
servicekänsla, miljötänkande, kvalitet i det
tekniska utförandet och förståelse av företagets villkor. Under tre år är eleverna ute

SKOLOR 2

GYMNASIESKOLOR

Skolan ligger i Kungens Kurva och utbildar elever till framtidens mekaniker och
yrkesförare redo att möta ett föränderligt
samhälle. Skolan arbetar ständigt med
kvalitetshöjande åtgärder utifrån elever-

nas och branschens perspektiv. Att samarbeta med branschen är viktigt för att skolan tillsammans med företagen ska utbilda
eleverna mot de reella krav företagen och
skolmyndigheter ställer på utbildningens
kvalité.
Eftersom STFG är en relativt liten skola, så
skapar vi en lärakänna-kultur mellan elever och personal där ingen blir anonym vilket motverkar all eventuell diskriminering.

ELEVANTAL
200 elever
PÅ STFG ERBJUDER VI FYRA OLIKA INRIKTNINGAR
Lastbil och mobila maskiner
Mekaniker/ Tekniker/ Reservdelar/ Försäljning
Personbil
Mekaniker/ Tekniker/ Reservdelar/ Försäljning
Transport
Yrkesförare för lastbil och släp samt truck
Transport
Yrkesförare för buss

KONTAKT
Lars Dowert, rektor			
lars.dowert@stockholm.se
08-508 42 701
Hanna Mayer , rektor
hanna.mayer@stockholm.se
08- 508 42 707

ADRESS
STFG
Kungens Kurvaleden 4
141 75 KUNGENS KURVA
Webbplats: stfg.stockholm.se

