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För oss är du redan någon!
DE STÖRSTA VISIONERNA 
OCH DE KLOKASTE TANKARNA
gör sig oftast bäst i det lite mindre for-
matet. I det personliga och familjära. 
Vi har hittat en bra kombination av 
detta här på Nyströmska skolan. Hos 
oss finns hjärterum, möjligheten att 
lyssna och ta tillvara just dina önsk-
ningar och mål under studietiden. Hos 
oss finns ovanligt vackra klassrum, fyll-
da med modern undervisning, ömse-
sidigt lärande och kanske framförallt 
en enorm vilja att göra dina så viktiga 
gymnasieår till de bästa åren hittills.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 
PROGRAM
Ekonomiprogrammet
Inriktningar: Ekonomi, Juridik 
Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap, 
Naturvetenskap och samhälle 
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Samhällsvetenskap, 
Beteendevetenskap

Teknikprogrammet  
Inriktningar: Teknikvetenskap och  
Design- och produktutveckling

YRKESPROGRAM 
– LÄRLINGSUTBILDNING
Barn- och fritidsprogrammet 
Inriktningar: Pedagogiskt och 
Socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning: Husbyggnad

Fordons- och transportprogrammet
Inriktning: Personbil

Vård- och omsorgsprogrammet  

Hantverksprogrammet  
Inriktning: Frisör.

SKOLANS PROFIL
En välkomnande attityd
Nyströmska ska vara en plats där alla vågar vara sig 
själva. Det ska finnas stöd för den som behöver hjälp, 
och utmaning för den som känner sig rastlös. En  
gemenskap utan mobbning och elitism, en gemenskap 
som är trygg och inkluderande. 

Tillit
Nyströmska vill inspirera till ansvarstagande och  
initiativtagande. För att ge eleverna tryggheten att ta 
ansvar för sin situation, ta till sig nya erfarenheter och 
undersöka nya möjligheter, grundar vi vårt bemötande 
på tillit.
Genom en uppriktig tillit till eleverna uppmuntras de 
till en anda av självständighet och ansvarstagande.

Engagemang
Nyströmska ska engagera eleverna, snarare än att bara 
leverera dem kunskap och lärdomar genom att skapa 
den bästa grogrunden för att få idéer, möjligheter och 
färdigheter att växa.

KONTAKT
Rektor Anders Forsberg 0121-184 18, 
anders.forsberg@soderkoping.se
Rektor Patrik Franzén T0121-182 60  
patrik.franzen2@soderkoping.se
Studie och yrkesvägledare:
Helene Rosenbaum 0121-184 26, 
helene.rosenbaum@soderkoping.se

ADRESS
Nyströmska skolan
Östra Rydsvägen 8, 614 80 SÖDERKÖPING

Telefon: 0121-181 90
E-post: nystromska@soderkoping.se

Webbplats: www.nystromska.se
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