VÄSTERÅS STAD KOMMUNALA SKOLOR
ADRESS
Tranellska gymnasiet
Stensborgsgatan 1, VÄSTERÅS

Roliga utbildningar
som leder till jobb
Tranellska ger dig en bra grund för karriär inom
hotell, turism, restaurang och bageri. Du får
en rolig utbildning där teori varvas med praktik. Här får du planera och delta i olika event.
I restaurangen och bageributiken möter du riktiga
kunder. Skolan samarbetar även med flera
kända företag i Västerås. När du är klar med
gymnasiet väntar jobben på dig. Var med och
skapa upplevelser för både dig och andra!
KORT FAKTA OM TRANELLSKA
• Grundläggande högskolebehörighet
• Förbereder dig för arbetslivet med hela
världen som arbetsplats
• Arbeta i skarpa projekt
• Lär dig starta och driva företag
• Bra gemenskap och stämning
• Internationella utbyten
• Fina lokaler vid Mälaren
• Möjlighet till jobb redan under studietiden

E-post:
tranellska@vasteras.se
Webbplats: www.vasteras.se/tranellska
Vi finns på Facebook och Instagram
SKOLANS PROGRAM:
• Hotell och turism
• Restaurang och livsmedel – inriktningar
bageri och konditori, kök och servering
• Yrkesintroduktion restaurang och livsmedel
ÖPPET HUS
17 november kl. 17.30-19.30
19 januari kl. 17.30-19.30
KONTAKT
Telefon: 021-39 90 98

ADRESS

SKOLOR 18 GYMNASIESKOLOR

Widénska gymnasiet
Vasagatan 56, VÄSTERÅS

Elitidrott och
akademisk utbildning

Widénska är till för dig som vill satsa på din
specialidrott och samtidigt få en bra utbildning
som ger högskolebehörighet. Flera av lärarna
har lång erfarenhet av elitidrott och undervisning. Skolan har ett eget gym och testcenter
men ligger även nära Västerås största idrottsanläggningar. Widénska ingår i ett stort nätverk
av olika idrottsaktörer. Samtliga program har
fokus på idrott på olika sätt.
KORT FAKTA OM WIDÉNSKA
• Mälardalens största idrottsgymnasium
• För dig som tränar och tävlar aktivt
• Anpassat schema för idrottare
• Behöriga lärare med idrottsbakgrund
• Tillgång till bra träningsmiljö i Västerås bästa
anläggningar
• NIU, nationell idrottsutbildning i bandy, fotboll,
friidrott, handboll, innebandy, ishockey och truppgymnastik.

E-post:
laura.persson@vasteras.se
Webbplats: www.vasteras.se/widenska
Vi finns på Facebook.
SKOLANS PROGRAM:
• Barn- och fritid – inriktning fritid och
hälsa
• Ekonomi – inriktning ekonomi
• Naturvetenskap – inriktningar naturvetenskap, naturvetenskap och samhälle
• Samhällsvetenskap – inriktningar beteendevetenskap, samhällsvetenskap
ÖPPET HUS
17 november kl. 17.30-19.30
27 januari kl. 17.30-19.30
KONTAKT
Telefon: 021-39 92 00

