
GY
M

N
AS

IE
SK

OL
OR

SK
OL

OR
 3

GY
M

N
AS

IE
SK

OL
OR

SK
OL

OR
 2

GY
M

N
AS

IE
SK

OL
OR

SK
OL

OR
 2

FREDRIKA BREMERGYMNASIET FREDRIKA BREMERGYMNASIET

ADRESS
Fredrika Bremergymnasiet
136 81 HANINGE

Besök:  Dalarövägen 64, HANINGE
Telefon:  08-606 77 77

Webbplats:  www.fredrika.se

EN BRANSCHREKOMMENDERAD SKOLA 
Fredrika Bremergymnasiet är inte bara en av länets 
modernaste skolor, med satsningen på nya byggnader 
och investeringar i ny teknik. Vi är också en av de riktigt 
breda, med alla de inriktningar som finns under taket. 
Vår skola är branschrekommenderad och du får värdefulla 
kontakter inför ditt framtida yrkesliv. 
Skolan inrymmer även ett Vård- och omsorgscollege samt 
idrottsakademier.

13 PROGRAM OCH CIRKA 30 INRIKTNINGAR 
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Nya Fredrika Bremergymnasiet är en inspirerande 
plats. Moderna, välutrustade lokaler ger goda möjligheter till 
studier. Vi är en stor skola, men de olika programmen läser i 
egna områden nära sina lärare. Här kan du också kombinera 
gymnasietiden med ett aktivt liv – inte minst genom elev
kåren, SKOLIF och de många idrottsakademierna.

Vårt stora programutbud ger dig goda vägar inför 
framtiden. Samtliga nationella program ger dig möjlighet att 
läsa in behörighet för högskola eller universitet. 
Vi har ett rikt utbud av yrkesutbildningar och ett nära sam
arbete med olika branscher. Inom ramen för det individu
ella valet kan du också, oavsett program, hitta något som 
passar dina intressen. Kriminologi, räddningsmedicin eller 
eget före tagande  här finns något för dig och din framtid!

Nyfiken på att veta mer? Besök oss och bilda dig en 
egen uppfattning eller kolla in vår hemsida fredrika.se 
Varmt välkommen till oss i Haninge!

Välkommen till Fredrika Bremergymnasiet – en av Stockholms största gymnasie
skolor med en nästan unik bredd av utbildningar och samlad kompetens. Skolan  
– som också är en av länets modernaste i sitt slag – erbjuder hela tretton popu
lära program med en stor mängd inriktningar och profiler. Det är vad vi kallar en 
riktig skola, med plats för alla och där alla ska respekteras och trivas. Kom hit 
som du är, jobba hårt, och bli den du vill. Tillsammans gör vi det möjligt!  
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EN RIKTIG SKOLA

GÖR         DET  MÖJLIGT 13 program
Stort utbud! 

och många 
olika profiler

fredrika.se
Läs mer på
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