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Teknikprogram med spets och bredd

ABB-gymnasiet startade 1994 som en av Sveriges 
första friskolor.

SKOLANS INNEHÅLL
Teknikprogram (TE)
- Produktionsteknisk inriktning
- Spetsutbildning mot smarta system och produkter

VALBARA PROFILER INOM 
PRODUKTIONSTEKNISK INRIKTINING
Naturvetenskap, Teknisk design och Hållbart samhälle.

UTMÄRKELSER I URVAL
Västerås Stads pedagogiska pris: 2014, 2018
Stora Skolledarpriset: 2018
VAFABs miljöpris Guldäpplet: 2018
Årets UF-skola Västmanland: 2017
Sveriges bästa UF-skola 2015
Årets spetselev i Sverige 2022
Kompetenspriset Sweden Tech Awards, 2:a plats 2022

ÖPPET HUS OCH BESÖK 
Kom på Öppet Hus och Prova-på-dag och se vår 
fantastiska skola på plats. Tider och anmälan hittar 
du på abbgymnasiet.se 

ADRESS
ABB-gymnasiet Västerås   
Robotvägen 4
721 36 VÄSTERÅS    
 
Telefon:  010-498 43 08  
E-post:  info@abbgymnasiet.se

Webbplats: www.abbgymnasiet.se

SOCIALA MEDIER

 ABB-gymnasiet

 abb.gymnasiet

ABB-GYMNASIET VÄSTERÅS

UTMANINGAR OCH UTVECKLING
ABB-gymnasiet är en skola med teknik 
och naturvetenskap i centrum. Här får du 
utmaningar och utvecklas, både kunskaps-
mässigt och som person. Du kommer till 
en studiemiljö där alla vill framåt och 
hjälps åt för att lyckas. Teamwork är ett av 
våra ledord! På skolan vill vi förbereda dig 
för vidare studier men också det arbetsliv 
som sen väntar. Därför ser vi till att du får 
möta arbetslivet i studiebesök, föreläs-
ningar, praktik och projekt – det vi kallar 
realwork. Du kommer också att lära dig 
mycket om företagande och kan driva eget 
på riktigt inom ramen för Ung företagsam-
het i tvåan eller trean. Hos oss kommer 
du längre och får ett försprång med den 
träning du får i projekt- och grupparbete, 
kommunikation och presentationsteknik. 
Det är vad arbetsgivare, universitet och 
tidigare elever berättar.

TEKNIKPROGRAM I TRYGG MILJÖ
På ABB-gymnasiet läser du Teknik- 
programmet med produktionsteknisk 

inriktning eller Teknikprogrammet med 
spetsinriktning mot smarta system och  
produkter (större fokus på programmering).  
Du har egen arbetsplats med bärbar dator  
och hemklassrum där du sitter tillsammans  
med din basgrupp. Vi arbetar med sam-
manhållna skoldagar i en lugn miljö som 
ger studiero och du gör det mesta av ditt 
arbete under skoldagen. Det finns också 
möjlighet att sitta kvar och arbeta på 
skolan. Vi är en relativt liten skola med 
370 elever och det är alltid nära till en  
lärare. Andelen tjejer som söker sig till vårt 
teknikprogram har stigit genom åren och 
utgör nu mer än 40 % av alla elever.

SPETSUTBILDNING
Vår Sverigeunika spetsutbildning mot 
smarta system och produkter  ges  
tillsammans med Mälardalens Universitet  
och du kan om du vill läsa flera högskole- 
kurser redan under gymnasieutbildningen.  
För att du ska kunna komma läng-
re och få mer av det du verkligen är  
intresserad av! Vi ligger steget före 

och arbetar helt enkelt med morgon- 
dagens teknik där utvecklingen går som 
snabbast.

SKOLANS INNEHÅLL
• Teknikprogram med bredd och spets 

och möjlighet till vidare studier inom 
alla områden eller jobb direkt efter  
utbildningen.

• På produktionsteknisk inriktning erbjuds  
praktik i Sverige och utomlands och 
på vår spetsutbildning sker löpande 
samarbete med företag inom teknik- 
området under hela utbildningen.

• Vår vision är att utbilda elever som 
kan och vågar ta sig an framtidens  
utmaningar för en bättre värld – det vi 
kallar dreamwork.

Vi utbildar för en bättre värld


