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VÄSTERÅS STAD KOMMUNALA SKOLOR

ADRESSER
Carlforsska gymnasiet
Sångargatan 1, VÄSTERÅS
Vasagatan 44, VÄSTERÅS

E-post:  carlforsska@vasteras.se 
Webbplats:  www.vasteras.se/carlforsska 
Vi finns på Facebook och Instagram

SKOLANS PROGRAM:
• Ekonomi – inriktningar ekonomi, juridik
• Ekonomi spetsutbildning –  

mot internationellt företagande
• Estetiska – inriktningar bild, dans, media, 

musik, teater
• Försäljnings- och service
• IB-programmet - an international program 

in English
• Individuellt alternativ i tre varianter  

(Sångargatan, Fenix, Wegas)
• Samhällsvetenskap –  

inriktning beteendevetenskap
• Språkintroduktion
• Vård- och omsorg

ÖPPET HUS
• onsdag 23/11 kl. 18.00-20.00 
• onsdag 1/2 kl. 18.00-20.00 
• onsdag 19/4 kl. 18.00-20.00

Praktiska utbildningar 
som leder till jobb 
På Edströmska hittar du utbildningar som leder 
till jobb. Intresset för fordon hos både lärare 
och elever skapar en speciell gemenskap på 
skolan. Här liknar skoldagarna arbetsdagar och 
du får mycket praktisk erfarenhet. Du får både 
erfarenhet och kunskaper som efterfrågas i  
arbetslivet och du lär dig alltid den senaste  
tekniken. Skolan har ett nära samarbete med 
branschen och ett nätverk med cirka 150  
företag.

KORT FAKTA OM EDSTRÖMSKA
• Grundläggande högskolebehörighet
• Utbildningar på ett certifierat motorbransch-

college
• En utbildning som direkt leder till arbete 

inom spännande branscher
• Nära kontakt med arbetslivet
• Stor gemenskap och trivsel
• Alltid tillgång till den senaste tekniken och  

utrustningen
• Stort tekniskt kunnande inom ditt område
• Stöd och hjälp av lärare, skolledning och  

övriga medarbetare
• Entreprenöriellt lärande

ADRESS
Edströmska gymnasiet
Eskadergatan 24, VÄSTERÅS

E-post:  edstromska@vasteras.se
Webbplats:  www.vasteras.se/edstromska

Vi finns på Facebook och Instagram. 

SKOLANS PROGRAM:
• Bygg- och anläggning – inriktningar  

anläggningsfordon, mark och anläggning 
• Flygteknik
• Fordon och transport – inriktningar 

karosseri och lackering, lastbil och mobila 
maskiner, personbil, transport

• Yrkesintroduktion Fordon och transport

ÖPPET HUS
• lördag 19/11 kl. 10.00-14.00 
• tisdag 17/1 kl. 18.00-20.00
• torsdag 20/4 kl. 18.00-20.00

KONTAKT
Carin Ahlbäck, studie- och yrkesvägledare,
021-39 75 71, carin.ahlback@vasteras.se

Fokus på bra utbildning i en  
inspirerande miljö
På Carlforsska möts elever från många 
olika program. Det skapar en härlig mix på  
skolan. Engagerade medarbetare arbetar 
för att du ska nå dina mål och hitta dina  
rätta utmaningar. På samtliga program läggs 
stor vikt vid demokrati- och internationali-
seringsfrågor. Genom olika elevföreningar,  
konserter, traditioner och aktiviteter på  
skolan skapas gemenskap inom klassen och 
i skolan. Nu byggs även nya  fräscha lokaler 
på skolan för att ta emot Carlforsskas ökade 
elevantal. 

KORT FAKTA OM CARLFORSSKA
• Engagerad personal som alla jobbar för 

att du ska nå dina mål
• Ett stort och kunnigt elevhälsoteam
• Möjlighet till internationella kontakter,  

utbyten och resor
• EU-ambassadörsskola och Amnesty  

partnerskola
• Ett stort utbud av program och kurser
• En levande skola med stark gemenskap
• Nära och personlig skola
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Bygger från grunden  
– skapar för framtiden
På Hahrska finns program som alla leder till  
yrken där du blir en del av samhällsutvecklingen  
och där du får lösa olika typer av praktiska  
problem. Det är yrken som är varierande,  
utvecklande och med stort eget ansvar. Skolan 
samarbetar med lokala, regionala och interna-
tionella företag. Efter gymnasiet har du stora 
möjligheter att få jobb direkt. 

KORT FAKTA OM HAHRSKA
• Utbildningar som leder till jobb
• Grundläggande högskolebehörighet
• Nära samarbete med branschen
• Branschrekommenderade yrkesutbildningar
• Bra yrkeslokaler i centrala Västerås
• Alltid stöd att nå dina mål
• Engagerade och kompetenta lärare

ADRESS
Hahrska gymnasiet
Glödgargränd 4, VÄSTERÅS

E-post:  hahrska@vasteras.se
Webbplats:  www.vasteras.se/hahrska

Vi finns på Facebook och Instagram. 

SKOLANS PROGRAM:
• Bygg och anläggning – inriktningar hus-

byggnad, måleri
• El- och energi – inriktningar automation, 

elteknik
• Industritekniska – inriktningar produkt- 

och maskinteknik, svetsteknik
• VVS- och fastighet – inriktning VVS 
• Yrkesintroduktion Bygg och anläggning, 

samt Industriteknik

ÖPPET HUS
• onsdag 16/11 kl 17.30-19.30
• onsdag 25/1 kl 17.30-19.30
• onsdag 12/4, kl 17.30-19.30

KONTAKT
Anna Kedevik, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 021-39 99 43
anna.kedevik@vasteras.se

VÄSTERÅS STAD KOMMUNALA SKOLOR

Med lärandet i centrum
Rudbeckianska gymnasiet är Sveriges första  
Gymnasium. Skolan fyller 400 år det ska firas 
under nästa läsår. 

På Rudbeckianska finns ett stort utbud av  
program, inriktningar, profiler och studieformer  
att välja på. Är du intresserad av musik och 
idrott kan du söka till någon av de profilerna. 
Skolan har öppet efter skoldagen för dig som vill 
stanna kvar och studera. Skolan har flera elev-
föreningar och många traditioner. Glädje och 
gemenskap blandas med studier som gör dig 
väl förberedd för framtiden.

KORT FAKTA OM RUDBECKIANSKA
• En skola där du inte blir en i mängden
• Högskolebehörighet på alla program
• Rätt stöd när du behöver det
• Studieformer som passar dig
• Gemenskap och engagemang
• Aktiviteter och traditioner för alla
• Välutrustade labbsalar
• Många internationella utbyten
• Sammanhållen skoldag

ADRESS
Rudbeckianska gymnasiet
Skolgatan 5, VÄSTERÅS

E-post:  rudbeckianska@vasteras.se
Webbplats:  www.vasteras.se/rudbeckianska

Vi finns på Facebook. 

SKOLANS PROGRAM:
• Barn- och fritid – inriktning pedagogiskt 

och socialt arbete
• Humanistiska – inriktningar kultur, språk
• Naturvetenskap – inriktningar naturveten-

skap, naturvetenskap och samhälle
• Samhällsvetenskap - inriktning samhälls-

vetenskap med fyra profiler
• Teknik – inriktningar informationsteknik, 

produktionsteknik, samhällsbyggande och 
miljö, teknikvetenskap

• AST-klasser 
• Språkintroduktion
• Yrkesintroduktion Barn och fritid

ÖPPET HUS
• måndag 5/12 kl. 17.30-20.00
• lördag 21/1 kl. 11.00-13.00
• måndag 17/4 kl. 17.00-19.00

KONTAKT
Telefon: 021-39 94 05
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VÄSTERÅS STAD KOMMUNALA SKOLOR

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 

ADRESS
Tranellska gymnasiet
Stensborgsgatan 1, VÄSTERÅS

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 livs-

medel, samt Hotell och turism

ÖPPET HUS
• onsdag 30/11 kl. 17.30-19.00
• lördag 28/1 kl. 11.00-13.00
• lördag 25/3 kl. 11.00-13.00

KONTAKT
Telefon: 021-39 90 98

Elitidrott och 
akademisk utbildning
Widénska är till för dig som vill satsa på din  
specialidrott och samtidigt få en bra utbildning 
som ger högskolebehörighet. Många av lärarna  
har lång erfarenhet av både elitidrott och  
undervisning. Skolan har ett eget gym och  
testcenter men ligger även nära Västerås största  
idrotts-anläggningar. 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, golf, gymnastik, handboll, innebandy, 
hockey, och padel.

• LIU, lokal idrottsutbildning, i samtliga ovan-
stående idrotter samt basket.

ADRESS
Widénska gymnasiet
Vasagatan 56,  VÄSTERÅS

E-post:  widenska@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 naturveten-

skap, naturvetenskap och samhälle
• Samhällsvetenskap – inriktningar beteen-

devetenskap, samhällsvetenskap

ÖPPET HUS
• onsdag 23/11 kl. 17.30-19.30 
• onsdag 1/2 kl. 17.30-19.30 
• onsdag 19/4 kl. 17.30-19.30

KONTAKT
Telefon: 021-39 92 00


