
Bygger från grunden  
– skapar för framtiden
På Hahrska finns program som alla leder till  
yrken där du blir en del av samhällsutvecklingen  
och där du får lösa olika typer av praktiska  
problem. Det är yrken som är varierande,  
utvecklande och med stort eget ansvar. Skolan 
samarbetar med lokala, regionala och interna-
tionella företag. Efter gymnasiet har du stora 
möjligheter att få jobb direkt. 

KORT FAKTA OM HAHRSKA
• Utbildningar som leder till jobb
• Grundläggande högskolebehörighet
• Nära samarbete med branschen
• Branschrekommenderade yrkesutbildningar
• Bra yrkeslokaler i centrala Västerås
• Alltid stöd att nå dina mål
• Engagerade och kompetenta lärare

ADRESS

Hahrska gymnasiet
Glödgargränd 4, VÄSTERÅS

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

Vi finns på Facebook och Instagram. 

SKOLANS PROGRAM:
• Bygg och anläggning – inriktningar hus-

byggnad, måleri
• El- och energi – inriktningar automation, 

elteknik
• Industritekniska – inriktningar produkt- 

och maskinteknik, svetsteknik
• VVS- och fastighet – inriktning VVS 
• Yrkesintroduktion Bygg och anläggning, 

samt Industriteknik

ÖPPET HUS
25 november kl. 17.30-19.30
24 januari kl. 17.30-19.30

KONTAKT
Anna Kedevik, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 021-39 99 43
anna.kedevik@vasteras.se

Med lärandet i centrum
Rudbeckianska gymnasiet är Sveriges första 
gymnasium. Det finns ett stort utbud av pro-
gram, inriktningar, profiler och studieformer att 
välja på. Är du intresserad av musik och idrott 
kan du söka till någon av de profilerna. Skolan 
har öppet efter skoldagen för dig som vill stanna 
kvar och studera. Rudbeckianska har flera elev-
föreningar och många traditioner. Glädje och 
gemenskap blandas med studier som gör dig 
väl förberedd för framtiden.  

KORT FAKTA OM RUDBECKIANSKA
• En skola där du inte blir en i mängden
• Högskolebehörighet på alla program
• Rätt stöd när du behöver det
• Studieformer som passar dig
• Gemenskap och engagemang
• Aktiviteter och traditioner för alla
• Välutrustade labbsalar
• Många internationella utbyten
• Sammanhållen skoldag

ADRESS

Rudbeckianska gymnasiet
Skolgatan 5, VÄSTERÅS

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

Vi finns på Facebook. 

SKOLANS PROGRAM:
• Barn- och fritid – inriktning pedagogiskt 

och socialt arbete
• Humanistiska – inriktningar kultur*, språk
• Naturvetenskap – inriktningar naturveten-

skap, naturvetenskap och samhälle
• Samhällsvetenskap - inriktning samhälls-

vetenskap med fyra profiler
• Teknik – inriktningar informationsteknik, 

produktionsteknik, samhällsbyggande och 
miljö, teknikvetenskap

• AST-klasser 
• Språkintroduktion
• Yrkesintroduktion Barn och fritid

* startar om beslut fattas i utbildnings- och     
   arbetsmarknadsnämnden.

ÖPPET HUS
29 november kl. 17.30-20.00
22 januari kl. 11.00-13.00

KONTAKT
Telefon: 021-39 94 05
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VÄSTERÅS STAD KOMMUNALA SKOLOR


