
Vi är skolan som ser världen, lär om 
världen och håller om världen 

På väg ut i världen? 
Vi har möjligheterna för dig 
Västerås Citygymnasium är en fristående  
gymnasieskola som startades 2008 och 
som i juni 2012 tog över Västerås Fria 
gymnasium. Skolan har en interkulturell 
inriktning på pedagogiken. 

Vi erbjuder den spännande intresse-
profilen: Mänskliga rättigheter 
Alla människor är födda fria och lika 
i värde och rättigheter. Så står det i 
FNs viktigaste deklaration. Trots detta 
kränks de mänskliga rättigheterna 
varje dag, både i Sverige och runt om i  
världen. Om du vill veta mer om varför 
det är så och tycker att det är viktigt att 

arbeta mot förtryck och ojämställdhet  
samt lära dig om globaliseringens  
effekter, då ska du läsa MR-profilen 
hos oss! År 3 genomförs en fältstudie-
resa någonstans i världen. Vi har bl. a 
rest till Bosnien, Filippinerna, Tjeckien,  
Grekland och Polen. 

Skolans läge och lokaler 
Vi håller till i fina lokaler i kvarteret  
Mimer, 300 meter från centralstationen  
där bussar och tåg stannar. Vi har  
lokaler med både stora och små 
grupprum för självstudier. Vi har även  
speciella salar för våra yrkesprogram, 
med all den utrustning som behövs. Allt 
under ett tak! Lunch äter du på någon 

av stans restauranger som är anslutna 
till vårt matkort. För idrotten hyr vi 
olika lokaler anpassade till de olika  
momenten. 

Datorer 
När du börjar hos oss får du låna en ny 
bärbar dator som du använder under 
dina 3 år.
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SKOLANS PROGRAM
Barn- och fritid 
Naturvetenskap 
Samhällsvetenskap 
Vård- och omsorg med VO-college 
Introduktionsprogram 

KONTAKT
info@citygymnasiet.com 

ADRESS
Västerås Citygymnasium 
Box 444, 721 08 VÄSTERÅS 

Besök:  Port-Anders Gata 5 
Telefon:  021-480 78 99 
E-post:  info@citygymnasiet.com 

Webbplats:  www.citygymnasiet.com

VÄSTERÅS CITYGYMNASIUM


