
ADRESSER

Carlforsska gymnasiet
Sångargatan 1, VÄSTERÅS
E-post: carlforsska@vasteras.se 
Webbplats: www.vasteras.se/carlforsska 
Vi finns på Facebook och Instagram

Carlforsskas Ekonomi och handelsskola, CEH
Vasagatan 44, VÄSTERÅS
E-post: ceh@vasteras.se 
Webbplats: www.vasteras.se/ceh
Vi finns på Facebook

Carlforsska Introduktionsprogram
Sångargatan 1, VÄSTERÅS
E-post: carlforsska@vasteras.se
Webbplats: www.vasteras.se/carlforsskaim
 
SKOLORNAS PROGRAM:
Carlforsska
• Estetiska – inriktningar bild, dans, media, 

musik, teater
• IB-programmet – an international program 

in English
• Samhällsvetenskap –  

inriktning beteendevetenskap
• Vård- och omsorg

Carlforsskas ekonomi- och handelsskola 
(CEH)
• Ekonomi – inriktningar ekonomi, juridik
• Ekonomi spetsutbildning –  

mot internationellt företagande
• Försäljnings- och service

Carlforsska introduktionsprogram
• Individuellt alternativ i tre varianter  

(Sångargatan, Fenix, Wegas)
• Språkintroduktion

Praktiska utbildningar 
som leder till jobb 
På Edströmska hittar du utbildningar som leder 
till jobb. Intresset för fordon hos både lärare 
och elever skapar en speciell gemenskap på 
skolan. Här liknar skoldagarna arbetsdagar och 
du får mycket praktisk erfarenhet. Du får både 
erfarenhet och kunskaper som efterfrågas i  
arbetslivet och du lär dig alltid den senaste  
tekniken. Välj gärna kurser som ger dig grund-
läggande högskolebehörighet. 

KORT FAKTA OM EDSTRÖMSKA
• Möjlighet till grundläggande högskolebehörighet
• Utbildningar på ett certifierat motorbransch-

college
• En utbildning som direkt leder till arbete inom 

spännande branscher
• Nära kontakt med arbetslivet
• Stor gemenskap och trivsel
• Alltid tillgång till den senaste tekniken och  

utrustningen
• Stort tekniskt kunnande inom ditt område
• Stöd och hjälp av lärare, skolledning och  

övriga medarbetare
• Entreprenöriellt lärande

ADRESS

Edströmska gymnasiet
Eskadergatan 24, VÄSTERÅS

E-post:  edstromska@vasteras.se
Webbplats:  www.vasteras.se/edstromska

Vi finns på Facebook och Instagram. 

SKOLANS PROGRAM:
• Bygg- och anläggning – inriktningar  

anläggningsfordon, mark och anläggning 
• Flygteknik
• Fordon och transport – inriktningar 

karosseri och lackering, lastbil och mobila 
maskiner, personbil, transport

• Yrkesintroduktion Fordon och transport

ÖPPET HUS
20 november kl. 10.00-14.00
18 januari kl. 18.00-20.00

KONTAKT
Carin Ahlbäck, studie- och yrkesvägledare,
021-39 75 71, carin.ahlback@vasteras.se

Fokus på din utveckling i en  
inspirerande miljö
På Carlforsska möts elever från många olika 
program. Tre skolor blir till en under hösten 
2022 och nya fräscha lokaler byggs. CEH 
finns kvar på sin adress tills de nya loka-
lerna är klara.  
 Engagerade medarbetare arbetar för 
att du ska nå dina mål och hitta dina rätta  
utmaningar. 
 Här har du alltid närhet till lärare 
och elevhälsa. Genom hela skolan läggs 
stor vikt vid demokrati- och internatio-
naliseringsfrågor. Här är alltid något på 
gång i olika elevföreningar, traditioner,  
konserter, föreställningar och andra aktivi-
teter.

KORT FAKTA OM CARLFORSSKA
• En skola som det satsas på med nya  

fräscha lokaler
• Starkt elevhälsoteam med special- 

kompetenser
• Ett stort utbud av program och kurser
• Nära och personlig skola
• En levande skola med stark gemenskap

Öppet hus
24 november kl. 18.00-20.00 (20.30 på CEH)
26 januari kl. 18.00-20.00 (20.30 på CEH)
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VÄSTERÅS STAD KOMMUNALA SKOLOR


