
2 - Framtidsvalet

SKOLANS PROGRAM
El- & energiprogrammet, inriktning automation
Industritekniska programmet, inriktning process
Teknikprogrammet, inriktning produktionsteknik

SKOLANS PROFIL
Studiero, gemenskap och fantastiskt god mat!

VILL DU VETA MER KONTAKTA
Rektor: Åsa Persson, 0435-37690
Administratör: Carina Thelandersson, 0435-37680

KONTAKT
Perstorp Tekniska Gymnasium
284 80 PERSTORP

Telefon: 0435-376 80
E-post: skolan@perstorpgymnasium.se
Instagram:  perstorpgymnasium

Webbplats: www.perstorpgymnasium.se

PERSTORP TEKNISKA GYMNASIUM

Teknik är framtiden!
Vad är din framtidsdröm? Plugga vidare? Jobba? Resa? Tjäna  
pengar? Börja din resa på Perstorp Tekniska Gymnasium så 
kommer din dröm att gå i uppfyllelse!

Vill du plugga vidare på högskola? Hos oss får du behörighet 
för vidare studier på högskola och universitet – men kan jobba 
något år innan eftersom du också blir yrkesutbildad. 

Vill du jobba? Hos oss får du en efterfrågad yrkesutbildning och 
kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Vill du plugga vidare senare 
så gör du det. 

Vill du se världen? Vi samarbetar med stora, globala företag. 
Det ger dig en möjlighet att komma ut i världen på praktik,  
sommarjobb och arbete. 

Vilka är dina mål? Vi är en lagom stor, personlig skola. Här får alla 
elever hjälp att nå sina mål.

Må bra! Vi är övertygade om att man presterar bra när man mår 
bra. Därför äter vi bra lunch på restaurang, gemensam frukost på 
fredagar och har tillgång till fina träningslokaler.

Perstorp AB är vår huvudman. Ett internationellt företag med  
produktion i flera länder. Vi har också ett flertal andra starka företag 
som samarbetspartners – bl. a, Isover, ESAB, Gelita, FAAC, Emerson 
och Celanese. 
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Jobba direkt efter gymnasiet eller plugga vidare? 
Hos oss kan du välja båda delar!

Vår skola är alldeles lagom. Det ger en 
stark teamkänsla. Hos oss ska alla ha 
chansen att nå sina mål. På Perstorp Tek-
niska Gymnasium känner sig eleverna 
trygga, blir sedda och har stor möjlig-
het att nå sina mål tack vare hög lärar-
täthet och tid till extra resurser. 97% av 
eleverna har sedan skolan startade 1996 
gått ut med godkända examensbevis.  
I skolenkäten som Skolinspektionen  
genomför varje år i gymnasiets åk 2  
svarar 96% av skolans elever att de är 
nöjda med sin skola, över 80% att de  
känner sig trygga och 100% att de har 
studiero på lektionerna. Det är viktiga 
siffror att titta på när man letar skola.

PRAKTIK PÅ RIKTIGT – I SVERIGE 
OCH UTOMLANDS
Praktik och studiebesök, både i Sverige 
och utomlands, är viktiga delar av utbild-
ningen. Perstorp Tekniska Gymnasium 
ingår i Teknikcollege och har sedan flera 
år ett tätt och nära samarbete med flera 
nationella och internationella företag. 
Därför kan man säga att anställningen 
börjar på Perstorp Tekniska Gymnasium 
där du får din teoretiska kunskap, prak-
tiska grund och kontakterna för framtida 
sysselsättning.

FRAMTIDEN ÄR LJUS
Du kan bli vad du vill! Vill du jobba? 
Vill du plugga? Spar valet till åk 3 på  
gymnasiet. Du utbildar dig inom yrken 
som är otroligt eftertraktade med höga 
ingångslöner. Vill du bli något helt annat? 
Inga problem, hos oss kan du välja både 
allmän och särskild behörighet. Valet är 
ditt!
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