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Vi låter hjärtat vara med



Du söker till Tranemo Gymnasieskola via Internet. 
Läs mer om skolan på: www.gymn.tranemo.se



Hej där!

Eftersom du öppnat den här broschyren så hoppas jag att du har med just Tranemo Gymnasieskola 
som ett alternativ i ditt gymnasieval. Och om så är fallet tycker jag det extremt bra. Varför jag tyck-
er det? Fortsätt läsa så ska jag försöka förklara.

Men vem är egentligen jag då kan man ju undra. Jo, Ellen Felixson, just nu 18 år och spenderar 
mina dagar på naturvetenskapsprogrammet eller med att planera och genomföra evenemang på 
skolan som ordförande i vår elevkår. Och självklart en massa annat för jag råkar vara en obotlig 
ja-sägare.

För snart tre år sedan valde jag Tranemo Gymnasieskola som mitt förstahandsval, för mig var pro-
grammet självklart men valet av skolan var något som i månader höll mig vaken om nätterna. Idag 
kan jag med facit i hand säga att jag inte kunde gjort ett mycket bättre val. Listan av anledningar till 
detta kan göras lång men egentligen tror jag främst det handlar om en sak, en sak som leder till att 
en liten skola på landsbygden kan nå längst och vara bäst. Gemenskap.

Om du går i trean eller ettan, ekonomiprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet, är lärare 
eller elev. Det spelar ingen roll här. På en så pass liten skola där man ständigt möts skapar man en 
relation till varenda person. Men det är inte allt, gemenskapen här skapar engagemang, både från 
lärare och elever, höjer resultaten och hjälper dig att nå dina mål. Oavsett vad dem är.

 Och även om vi kanske inte är den största skolan är vi otroligt bra på att både ha kul och njuta av 
livet. För traditioner såsom Killer-Game och Studentkampen är inget som skojas bort här och över-
lag kan antagligen de flesta elever intyga om att besöken på Café Stenen inte minskar under de tre 
åren. Men det är precis så det ska vara som TG:are.

Så, oavsett om du är den som inte vill annat än att komma bort från högstadiet eller om du får en 
klump i magen av att lämna tryggheten av grundskolan bakom dig, Tranemo Gymnasieskola är 
något för alla. Den kontakt och gemenskap som vi erbjuder här är unik. Så glöm inte oss, jag lovar 
att vi kommer överraska. 

Ellen Felixson

Elevkårsordförande 



NÄRHET
FRAMTID 

GEMENSKAP
YRKESLIV
STUDIER



SMÅTT & GOTT
LIte roliga fakta om vår gymnasieskola

Mmm ... dags för en bulle .... eller två!

Vi har en mängd olika                
nationaliteter på skolan.         
Rena rama Förenta Nationerna, 
skulle man kunna säga

Över 600 koppar kaffe konsu-
meras varje dag i fiket.

Berits Café är verkligen 
hjärtat på skolan!

Vi har tre brandmän bland      
personalen. Det känns ju     
tryggt!

Flera i personalen har själva va-
rit elever på skolan. Ett bra betyg 
eller inte?
Det får du avgöra.



* Läs mer på www.skl.se. Gå in under ”Vi arbetar med” och statistik/utbildning

TRANEMO GYMNASIESKOLA

DET STORA UTBUDET I DET LILLA PAKETET
Hos oss finner du det du söker. En trygg plats där 
du kan utvecklas utifrån dina egna förutsättningar 
tillsammans med andra.    På Tranemo Gymnasie-
skola anser vi att en av de mest viktiga sakerna för 
dig är att du ska känna dig trygg. Självklart ska vi 
lära dig något på vägen också, men än viktigare är 
att du har närheten. Närheten till dina klasskam-
rater, till dina lärare och till annan personal som 
kurator, vaktmästare, administratörer och rektorer. 
Vi har allt det du behöver i ett nätt litet paket.

HJÄRTA I ALLT VI GÖR
Vi är här för dig. Vi ska förbereda dig för nästa steg 
i livet oavsett om det gäller att fortsätta studera på 
universitet  eller få en anställning i näringslivet. Vi 
ger dig kunskapen, och tillsammans med dig ska-
par vi verktygen du behöver för att komma vidare 
på vägen mot ditt mål. Vi vill att du ska lyckas. Det 
är därför vi finns, och vi finns till för dig. Från den 
stund du kliver in genom våra dörrar till den dag 
du kastar studentmössan upp i luften ska du kunna 
känna att det här är din plats, och vi följer dig under 
varje steg av resans gång.

SKOLA & NÄRINGSLIV - HAND I HAND
Vi på Tranemo Gymnasieskola är stolta över att vi 
har ett väl fungerande samarbete med det lokala 
näringslivet, och vi har statistiken som bevisar 
det. Vi hamnar också i toppskiktet vad det gäller 
hur många av våra elever som får ett arbete efter 
sina studier och hur många som har en behörighet 
med sig för att kunna gå vidare till nästa lärosäte. 
Vi når framgångar i Ung      Företagsamhet, har en 
väl fungerande lärlingsverksamhet och har inter-
nationella kontakter.

DET SJÄLVKLARA
Du får en dator av oss som blir ditt arbetsredskap 
under dina tre år hos oss. Du får tillgång till resur-
ser, fina lokaler och välutbildade lärare. Men det 
där visste du säkert redan.

För att du ska få en klarare bild av vilka vi är, och 
att vi samtidigt får en chans att lära känna dig, så 
ska du komma hit och ta dig en titt.



HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Vi erbjuder fyra högskoleförberedande program.        
Du får de kunskaper du behöver för att klara av        
fortsatta studier på högskola eller universitet. Att 
läsa på högskolan eller universitetet kräver stort 
personligt ansvar och självständighet. Vi lägger 
upp undervisningen så att du på bästa sätt 
utvecklar dessa egenskaper.

DU KAN VÄLJA FLERA OLIKA SPRÅK
Vi erbjuder tyska, franska och spanska både som        
nybörjarspråk och fortsättningsspråk. 

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
Det är en fördel om du redan på gymnasieskolan 
gör de val som gör dig behörig till de utbildningar 
på högskola och universitet som du vill söka. Vår 
studie- och yrkesvägledare hjälper dig med infor-
mation om vilka kurser du bör läsa.

Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

MERITPOÄNG
Det kan vara avgörande att få meritpoäng 
inför valet till högskolan. Vi ger dig möjlighet 
att till exempel läsa kursen engelska 7. Allt för 
att du ska få maximala meritpoäng.

YRKESHÖGSKOLAN
Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig     
arbetsroll och utbildningarna är skräddarsyd-
da i samarbete med näringslivet. Teori varvas 
med   praktik (LIA) och utbildningarna är 
mellan ett till tre år.

MER INFORAMTION
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare
Charlotta Paulsson, Tel. 0325-57 65 03
charlotta.paulsson@tranemo.se



HANDEL- OCH ADMINISTRATION

BYGG- OCH ANLÄGGNING

EL- OCH ENERGI

VÅRD- OCH OMSORGS

INDUSTRITEKNISKA

YRKESPROGRAM

Våra fem yrkesprogram har ett nära samarbete 
med arbetslivet. Det innebär att 
utbildningarna får en hög kvalitet och är nära 
verkligheten. Det ökar också dina möjligheter 
att få arbete efter gymnasieskolan.

APL OCH LÄRLINGSUTBILDNING
Du som läser ett yrkesprogram har minst 15 
veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute 
på olika arbetsplatser. Vissa av våra program 
och inriktningar kan du dessutom läsa som 
lärlingsutbildning. Du som läser 
lärlingsutbildning är minst halva tiden ute     
på en eller flera arbetsplatser. Läs mer på 
sidorna 8–9.

Byggprogrammet
El & Energiprogrammet
Handel & Administrationsprogrammet
Industritekniska programmet
Vård & Omsorgsprogrammet

VILL DU LÄSA VIDARE?
Du kan läsa de kurser som ger dig 
grundläggande behörighet till högskolan på 
samtliga yrkesprogram. På vissa program 
finns dessa kurser redan inlagda inom 
programfördjupningen. På andra program 
måste du läsa kurserna som individuellt val 
eller utökat program. Det finns även möjlighet 
att läsa in kurser som krävs för särskild 
behörighet. Prata med vår studie- och yrkes-
vägledare så får du hjälp med information om 
vad som gäller om du vill söka till högskola 
eller universitet.

MER INFORMATION
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare
Charlotta Paulsson
Tel. 0325-57 65 03
charlotta.paulsson@tranemo.se



INTERNATIONELLA INSLAG

På Tranemo Gymnasieskola har vi under många år     
arbetat upp ett brett internationellt nätverk som 
kan komma dig till del.

RESOR UTOMLANDS
Du får chansen till språkutveckling, utlandsresor 
och   utlandspraktik. Vissa av våra resmål är 
England, Lettland, Polen,  Sierra Leone, Spanien 
och Tyskland.

ATT RESA ÄR ATT LÄRA
Om du stannar hemma läser du bara första 
sidan av boken. Genom att resa får du lära dig 
mer om andra människor,                      deras 
livssituation och deras kultur, samtidigt som 
du förhoppningsvis blir bättre på språket.

ATT FÖRSTÅ
Hur ska någon förstå hur en annan människa 
har det om vi inte tar oss tid till att utforska 
det? Genom att vidga dina vyer           vidgar 
du även ditt sinne. Med oss får du chansen att 
förstå.

ATT MÖTAS
Genom att möta en annan människa från en 
verklighet som är annorlunda än din egen lär 
du dig mer om den människan,          men du 
lär dig också mer om dig själv.



NÄRINGSLIVSPROFIL

SKOLA & NÄRINGSLIV - HAND I HAND
Det ena kan inte leva utan det andra. 
Vad vore skolan utan ett näringsliv som tar 
hand om eleverna efter gymnasiets slut och 
vad vore näringslivet utan skolan som bidrar 
med utbildad, framtida arbetskraft? Närings-
livet var en av initiativtagarna till 
gymnasieskolans uppkomst och det goda 
samarbetet har fortsatt sedan dess.
Tillsammans blir vi starkare.

PRAKTIKPLATSER
På många av våra program har du möjlighet 
att göra praktik, få värdefull kompetens och 
en bra start på livet efter gymnasiet. Genom 
åren har vi skapat bra rutiner med företagen 
som tar emot så att du som elev kan känna 
dig trygg.

GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING
Med det här konceptet kommer din gymnasietid 
att se annorlunda ut. Som lärling tillbringar du 
halva din studietid på en arbetsplats. Lärlingsut-
bildningarna ”beställs” av näringslivet, du får en 
yrkesexamen och ska direkt efter denna kunna 
börja arbeta. 

KONTAKTNÄT FÖR FRAMTIDEN
Hos oss på Tranemo Gymnasium får du inte bara 
viktig kunskap utan också nätverk som kan bli till 
nytta för dig när du tar nästa steg i livet.

ARBETE EFTER UTBILDNING
En av de saker som vi är väldigt stolta över är att 
våra elever tillhör en grupp i Sverige som oftast får 
arbete efter att de har avslutat sin utbildning 
(enligt en undersökning gjord av Sveriges 
Kommuner och Landsting). Vill du bli ytterligare 
en medlem i den gruppen?



LÄRLINGSUTBILDNING
SKOLA OCH ARBETE PÅ EN OCH SAMMA GÅNG
Att vara lärling betyder att du går på ett nationellt 
yrkesprogram men med den skillnaden att halva din 
studietid tillbringas på en arbetsplats. 
Om du vill få dina kunskaper på plats medan du gör 
det som du vill jobba med i framtiden är det här din 
väg.

UNDERVISNING
Som varje annan elev kommer du att avsluta din 
gymnasietid med 2 500 poäng i bagaget, men du har 
då tillbringat hälften av din skoltid på en arbetsplats.
Den andra hälften av tiden är du på Tranemo 
Gymnasieskola och får ytterligare kunskaper. Både i 
dina yrkesämnen och i gymnasiegemensamma äm-
nen som svenska, matematik, engelska, historia och 
så vidare. Och GLÖM INTE att DU även kan läsa till 
GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET!

NÄRINGSLIVET
Samtliga lärlingsutbildningar som finns till för dig är 
ett direkt samarbete med det lokala näringslivet och 
kommunala arbetsplatser i både Tranemo och 
Svenljunga.

KONTAKTPERSON
Lärlingssamordnare  Studie- och yrkesvägledare
Claes Kjerrulf   Charlotta Paulsson
0766-43 06 40   0325-57 65 03
claes.kjerrulf@tranemo.se charlotta.paulsson@tranemo.se

BETYG
Ja, du får betyg. De sätts tillsammans med 
lärare på ditt yrkesprogram och dina
handledare på företaget där du är lärling.
I examensbeviset som du får efter avslutad 
utbildning finns information om vilka 
moment som du har genomfört.

ANSÖKAN
Du söker till någon av våra lärlings-
utbildningar direkt på www.gymna-
siewebb.se. Ansökningstider finns under                         
respektive program. TÄNK PÅ att det finns 
begränsat med platser.

PROGRAM/YRKESRÅD
Visst vill du ha en utbildning med kvalitet? 
Vi har ett program-yrkesråd där det finns 
representanter från företagen, berörda fack, 
lärare och skolans elever. Rådets uppgift är 
att se till att du får den bästa av 
lärlingsutbildningar och att den håller en 
hög kvalitet.

Rådet medverkar även vid uppföljningar 
och utvärderingar av lärlings-
utbildningarna för att på så sätt alltid sträva 
efter att bli bättre.





UNG FÖRETAGSAMHET
Entreprenörskap är något som ska finnas på alla 
program till olika grad. Ett enkelt sätt att uppnå det 
är med det som kallas Ung Företagsamhet. 
Organisationen som sådan har funnits i Sverige 
ända sedan 1980. Vad det hela går ut på är att du 
inom ditt program tillsammans med dina kamrater 
får starta ett eget företag. Det fungerar nästintill helt 
som det gör i näringslivet men under mer skyddade 
former skulle man kunna säga.

Bygg, Ekonomi, Handel, Natur & Teknik, där är de 
program i dagsläget där du kan få ta del av 
upplevelsen Ung Företagsamhet. 

Du får skapa en affärsidé, räkna ut budgetar, lära 
dig om marknadsföring och försäljningstekniker, 
bokföring och hel massa annat. Under ditt tredje år 
på Tranemo Gymnasieskola får du chansen att ta 
reda på om det där med att driva företag är det du 
ska göra resten av ditt liv. Oavsett vad din framtida 
väg blir kommer du att bära med dig viktig 
kunskap som du kan ha nytta av.

Tranemo Gymnasieskola har under de senaste 
åren rönt stora framgångar i de mässor och 
tävlingar som arrangeras av Ung Företag-
samhetsorganisationen. Det sker genom ett 
dedikerat arbete mellan lärare, näringsliv och 
självklart eleverna.

De har bevisat att det går att genomföra. Det 
betyder att du också kan göra det!



TRANEMO KULTURSKOLA
Tranemo Musikskola startade 1954. Nuvarande 
kulturskolan har drygt 400 elever. Eleverna kan 
välja mellan en mängd instrument och sång samt 
konst, dans och teater. Dessutom finns en bred 
ensemble- och orkesterverksamhet. Pedagogiskt 
Drama och Dans i Skolan beställs av skolorna och 
bedrivs på plats i förskolor och skolor.
  
Om man är  intresserad av att börja på Kultursko-
lan måste man lämna in en anmälningsblankett, det 
finns inget sista nmälningsdatum utan anmälningar 
görs löpande under hela året. 

Följande verksamheter finns på Tranemo 
Kulturskola.

MUSIK
KONST    
DANS   
TEATER  
DRAMA



BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

Programmet är ett yrkesprogram och vänder sig 
till dig som vill arbeta inom byggbranschen som 
träarbetare (byggnadsnickare), betongarbetare, 
murare eller plattsättare. 
DET ALLRA SENASTE TILL DITT FÖRFOGAN-
DE
Arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel 
förändras ständigt. Vårt samarbete med arbetslivet 
garanterar att du får kunskaper som är aktuella och 
stämmer med verkligheten ute på byggarbetsplat-
serna.
ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Du får komma ut på nybyggen eller renoveringar. 
Du får praktiskt tillämpa de kunskaper du lärt dig i 
skolan samt möta verkligheten ute på olika arbets-
platser. Under år 2 är du ute två dagar per vecka 
och under år 3 är du ute tre dagar. Dina kontakter 
med arbetslivet är också bra att ha när du söker en 
lärlingsplats efter utbildningen.
DU KAN FORTSÄTTA STUDERA
Vi erbjuder dig möjligheten att läsa de kurser som 
ger grundläggande behörighet till högskolan.

YRKESINRIKTNINGAR
Husbyggnad; Murare, Träarbetare, Betong-
arbetare.
HÄR HOS OSS!
Hos oss får du en bra, modern utbildning. 
Du får bland annat göra studiebesök och en 
mängd andra roliga aktiviteter. Du kommer att 
gå i en liten klass med stor gemenskap och du 
har tillgång till kompetenta, erfarna och 
engagerade lärare. Under ditt första år 
kommer du att få tillverka små hus som vi 
sedan levererar till beställaren. På andra skolor 
får man ofta riva ”övningshusen” för att sedan 
bygga upp dem igen. Vi ser det som en stor 
fördel att vårt arbete är ”en riktig beställning” 
som ger dig en smak av verkligheten som 
väntar efter skolan. Programmet har bra 
kontakt med byggföretagen i trakten. Detta gör 
att dina möjligheter till ett arbete efter skolan 
är stora.



EKONOMIPROGRAMMET
Detta är ett högskoleförberedande program 
för dig som är intresserad av ekonomi och att 
driva företag. Efter gymnasiet kan du söka 
jobb inom ekonomiområdet eller läsa vidare 
på högskolan.

EKONOMI OCH FÖRETAGANDE
Du får fördjupade kunskaper inom företags-
ekonomiska områden som redovisning, 
kalkylering, marknadsföring samt ledarskap 
och organisation. Du får lära dig om olika 
företagsformer, hur man gör kalkyler, 
bokför och gör bokslut. Här ingår även 
grundena i inköp och försäljning, 
marknadsföring och reklam samt en 
orientering om de lagar och regler som gäller 
inom det ekonomiska området. Du lär dig mer 
om rättsordning och lagstiftning i samhället 
och du får också bedöma juridiska problem. 
Kursen matematik 3b ger dig behörighet till 
många ekonomiska utbildningar på högskolan.

HÄR HOS OSS!
På Ekonomiprogrammet får du den härliga 
möjligheten att jobba med Ung Företagsamhet. 
Det innebär att du under ditt tredje år, 
tillsammans med klasskamrater, får starta ett 
eget ”verkligt” företag med allt vad det innebär 
av produktutveckling, marknadsföring, 
försäljning och en hel del annat. 
Vi anser att det är viktigt att du får kunskap om 
vad som händer ute i företagsvärlden och därför 
gör vi ett antal studiebesök hos bygdens företag 
som till exempel Svedbergs, Ardagh, Nexans och 
Elmo för att nämna några. Genom de här 
besöken får du kunskap om företagens olika 
avdelningar och är bättre förberedd för din 
framtid.



EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
Programmet är ett yrkesprogram och vänder sig till 
dig som vill arbeta med elinstallationer och system 
för automatiserad produktion.

AUTOMATION
Du lär dig maskiner och utrustningar som har 
avancerade styrsystem. Utrustningarna styrs med hjälp 
av datorer och elektronik. Du får lära dig att installera, 
programmera, övervaka och utföra underhåll på 
maskiner och utrustningar.Du utbildar dig till att 
arbeta med installation, drift och underhåll av 
industriers elanläggningar och maskiner. Inriktningen 
leder till arbete som automations- eller service-
elektriker.
ELTEKNIK
Du får kunskaper i att installera, underhålla och 
reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm, samt 
TV- och datanät. Din yrkespraktik gör du på industri- 
eller elektriska installationsföretag. Utbildningen leder 
till arbete som elektriker inom installation eller 
eldistribution. Andra yrken kan exempelvis vara hiss- 
eller larmtekniker.

HÄR HOS OSS!

Hos oss får du en modern utbildning. Du får 
bland annt göra studiebesök på ortens större 
industrier. Du kommer att gå i en liten klass med 
stor gemenskap och du har tillgång till 
kompetenta, erfarna och engagerade lärare. 
Utbildningen sker skolförlagt i kombination med 
APL (praktik). Under din studietid kommer du 
också att få göra ”riktiga” jobb ute hos kund. 
Dessa jobb är en försmak på vad du kommer att 
få arbeta med efter genomgången och godkänd 
utbildning. Programmet har bra kontakt med 
elföretagen i bygden och har en väl fungerande 
APL-verksamhet. Vi erbjuder möjligheten att läsa 
de kurser som ger grundläggande behörighet till 
högskolan.



HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

Programmet är ett yrkesprogram och vänder sig 
till dig som vill arbeta inom ekonomi, konferens- 
och receptionsarbete eller kundservice. 

ADMINISTRATIV SERVICE
Tänker du dig en framtid där du arbetar på ett 
kontor med olika arbetsuppgifter med betoning 
på service så kan du välja denna inriktning. Du får 
lära dig arbetsuppgifter inom yrkesområden som 
försäljning, inköp, ekonomi, företagande, 
receptionsarbete och service. 
ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE - APL
I utbildningen ingår också arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) under minst 15 veckor. Du får arbeta 
med olika arbetsuppgifter på ett företag. APL 
ligger mest i år 2 och 3. Detta ger dig också 
kontakter när du söker arbete efter utbildningen. 
HANDEL OCH SERVICE
Denna inriktning förbereder dig på arbete inom 
detaljhandel (butiker) och försäljning. I Tranemo 
erbjuds inriktningen som lärlingsutbildning.

HÄR HOS OSS!
När du kommer till oss får du under ditt första 
år prova på att arbeta på ett företag under några 
dagar. Detta får du göra både på hösten och 
våren. Under ditt andra år kommer du att få 
arbeta med olika praktiska arbetsuppgifter som 
finns på ett företags kontor. Detta sker genom ett 
övningsföretag. Under din tid på programmet 
får du även prova på att driva ett företag inom 
Ung Företagsamhet. Detta är ett äventyr där du 
och några kamrater startar ett eget ”verkligt” 
företag. Vi erbjuder dig möjligheten att läsa de 
kurser som ger grundläggande behörighet till 
högskolan samt även vissa kurser för att få 
särskild behörighet till utbildningar inom till 
exempel administration och ekonomi.



INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

Programmet är ett yrkesprogram för dig som vill 
arbeta inom modern industriteknisk produktion. 
Programmet erbjuds som lärlingsutbildning.

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL
Du får kunskaper i underhållets betydelse för 
företagens utrustningar och anläggningars 
driftsäkerhet. Utbildningen leder till arbete som 
drift- eller servicetekniker.
PRODUKT OCH MASKINTEKNIK
Du får kunskaper om hantering av verktyg och 
industriella utrustningar och maskiner. 
Inom inriktningen kan du välja mellan två yrkes-
utgångar:
Maskinoperatör; där du lär dig arbeta med olika 
maskiner samt förstå hur viktigt det är att 
kunna bedöma produkters utformning och kvali-
tet.
CNC; där du får lära dig mer produktnära arbete 
som innefattar såväl design, konstruktion som 
produktion.

SVETSTEKNIK
Du får lära dig olika svetstekniker, plåt-
bearbetning och tillhörande arbetsmoment. 
Utbildningen leder till arbete som svetsare eller 
till andra yrken där svetsning är efterfrågad.
HÄR HOS OSS!
Vi erbjuder programmet som lärlingsutbild-
ning. Vi erbjuder även möjligheten att läsa de 
kurser som ger grundläggande behörighet till 
högskolan.Efter din tid i skolan är det dags för 
praktik ute på ett företag. Minst hälften av din 
utbildning är förlagd på en arbetsplats. Skolan 
och utbildningen har ett nära samarbete med det 
lokala näringslivet och efter avslutad utbildning 
har du goda möjligheter att få ett arbete.



NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Programmet ger dig de största möjligheterna till 
fortsatta studier och det är särskilt lämpligt för 
dig som vill läsa vidare inom de naturveten-
skapliga eller tekniska områdena på universitet 
och högskola. 

Du får fördjupade kunskaper inom främst 
matematik, fysik, kemi och biologi, men du läser 
även kurser i många andra ämnen. Du får utveckla 
din förmåga till kritiskt tänkande, logiska 
resonemang, samarbete och problemlösning. 
Dessa verktyg blir viktiga för dig under 
studietiden och även senare i arbetslivet. 

INRIKTNING NATURVETENSKAP
Inriktningen ger den mest omfattande 
utbildningen i de naturvetenskapliga ämnena 
biologi, fysik, kemi och matematik. 

HÄR HOS OSS!
Hos oss lägger vi grunden i klassrummet för att 
sedan gå ut och pröva. Detta gör vi exempelvis 
genom fältarbete ute, fysikexperiment på lekplat-
ser och nöjesfält samt genom besök på interna-
tionella forskningscentra. Vi arbetar för att ge dig 
bra förutsättningar för fortsatta studier. Vi foku-
serar på att ge dig en god teoretisk bas och att 
ge dig möjlighet att utveckla din analysförmåga.       
Tranemo Gymnasieskola besöker och samarbetar 
med olika universitet och högskolor i Sverige. 
En skola i vår storlek ger dig stort utrymme att 
påverka dina studier och kontakten mellan lärare 
och elever är mycket god.



SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Detta är ett högskoleförberedande program för dig 
som vill gå en bred utbildning. 

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP
Inom inriktningen beteendevetenskap fokuserar 
vi på människan och hennes  relationer till andra. 
Viktiga inslag är analys av ledarskap, grupper och 
grupprocesser samt    identiteter och hur dessa kan 
skapas och förändras över tid. En annan viktig del   
handlar om kommunikation och om hur vi kom-
municerar med varandra i olika situationer. Inom 
inriktningen får du även en ökad förståelse för din 
egen personliga utveckling och vad som påverkar 
den.
INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP
På den samhällsvetenskapliga inriktningen foku-
serar vi på människan och samhället. Studier av 
människans olika livsvillkor genomsyrar inrikt-
ningen. Det globala perspektivet får stort utrymme 
och du får lära dig hur det internationella samhället 
är uppbyggt och vilka konflikter som kan uppstå 
mellan olika intressen. Vi arbetar också med miljö-
perspektivet både lokalt och globalt.

HÄR HOS OSS!
Våra undervisningsgrupper är ofta små. Detta 
gör att du som är elev blir sedd och bekräftad. 
Hos oss har eleverna stort inflytande över un-
dervisningens upplägg och    arbetssätt. Vi har 
ett klimat där alla kan känna sig trygga och alla 
får komma till tals.
I klassrummet har vi mycket diskussioner och 
debatter. Gästföreläsare är ett återkommande in-
slag i undervisningen. Genom åren har vi också 
gjort studieresor både i Sverige och utomlands. 
Efter utbildningen upplever våra elever att de är 
väl förberedda för fortsatta studier på högskola 
eller universitet.



TEKNIKPROGRAMMET
Detta är ett högskoleförberedande program som 
ger dig en bred utbildning. Idag är efterfrå-
gan stor på personal med teknisk kompetens. 
Programmet ger dig en god grund för fortsatta 
studier eller arbete inom många olika tekniska 
områden.

Du kommer att få goda kunskaper och färdigheter 
i teknik och teknisk utveckling, samt fysik och 
matematik. Du lär dig att analysera behov, 
utveckla en idé, designa, konstruera, producera, 
använda, sälja och återvinna. Det innebär att du får 
följa hela utvecklingsprocessen från idé till färdig  
produkt. Efter dina gymnasiestudier kan du 
utbilda dig till exempelvis högskoleingenjör, 
CAD-konstruktör, designer eller civilingenjör. 

INRIKTNING DESIGN OCH PRODUKT-
UTVECKLING
Här får du grundläggande kunskaper och 
färdigheter i att designa, konstruera och 
utveckla nya produkter. Vi arbetar med mo-
derna dataprogram och du får även lära dig 
designprocess och designmetodik.

HÄR HOS OSS!
Kontakten mellan lärare och elever är väldigt 
viktig för oss och vi har mycket diskussioner 
både under och efter lektionerna. Många av 
våra gamla elever har kontakt med sina 
lärare långt efter  studenten. Dessutom finns 
det många företag i bygden där man är 
duktig på att designa, tillverka och 
marknadsföra tekniska produkter. Du får till-
fälle att knyta viktiga kontakter inför framtiden 
med dessa företag vid olika studiebesök och 
under praktikperioder.



VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Programmet är ett yrkesprogram för dig som är 
intresserad av att arbeta med människor, både 
till kropp och själ. Du lär dig hur människor 
fungerar och får kunskap om hur kroppen är   
uppbyggd. Du får även kunskap om vanliga 
sjukdomar och hur de behandlas och förebyggs. 
En viktig del inom programmet är kunskapen om 
bemötande och hur man förhåller sig till andra 
människor på ett yrkesmässigt sätt.

Under gymnasietiden får du kunskap och praktisk 
erfarenhet inom vård och omsorg samt 
hemsjukvård. Utbildningen kan leda till arbete 
inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg 
och arbete med personer med funktions-
nedsättningar. Du kan även söka arbete som 
undersköterska inom hemsjukvård, primärvård 
eller sjukvård. 
INRIKTNING
Kan även läsas som lärlingsutbildning.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Vi erbjuder dig möjligheten att som program-
fördjupning välja att läsa de kurser som ger dig 
grundläggande behörighet till högskolan. Det-
ta kan ligga till grund för fortsatta studier till 
sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller 
andra yrken inom vård och omsorg.
HÄR HOS OSS!
Vi åker på olika studiebesök inom området och 
bjuder in föreläsare. I skolan tränar vi på prak-
tiska färdigheter och lär oss på olika sätt genom 
exempelvis rollspel. Vi målar, planerar och utför 
aktiviteter för oss själva och andra. Vi har även 
genomgångar och traditionella lektioner där vi 
diskuterar, argumenterar och utför praktiska 
moment i vår metodsal. Din yrkespraktik omfat-
tar 15 veckor av din utbildning. Vi har haft elev-
er som gjort sin yrkespraktik utomlands. Har du 
studiemotivation och viljan att göra din praktik 
utomlands så hjälper vi dig.



INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Programmen är till för dig som inte är behörig till 
gymnasieskolans nationella program. Målet är att på 
bästa sätt förbereda dig för studier på ett nationellt 
gymnasieprogram eller att hjälpa dig till annan 
utbildning eller arbete.

PREPARANDUTBILDNING
Utbildningen ska ge behörighet till ett nationellt 
program, antingen högskoleförberedande eller yrkes-
program och pågå högst ett år. Utbildningen är 
anpassad för dig som är studiemotiverad. Även den 
som är behörig för yrkesprogram men som vill ha en      
behörighet till högskoleföreberedande program kan gå 
preparandutbildning. 
PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL
Detta är tänkt för dig som är inriktad på ett speciellt 
yrkesprogram och var nära att bli behörig. På Tranemo 
gymnasieskola läser du tillsammans med eleverna på 
ditt valda yrkesprogram. Du får extra stöd och hjälp i 
den eller de grundskolekurser där du saknar betyg. 
Behörighetskrav:
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 
+ engelska eller matematik + 4 ämnen eller engelska 
+ matematik + 3 ämnen.Inriktningen är sökbar i hela 
Sjuhärads kommunalförbund.

Mer information
Programansvarig: Annika Persson  
Tel. 0325-57 65 32   
Annika.persson@tranemo.se  

YRKESINTRODUKTION
Yrkesintroduktion är till för dig som saknar de 
godkända betyg som krävs för behörighet till ett 
yrkesprogram. Du ska få  möjligheten att få mer 
kunskap om ett eller flera yrken eller gymnasie-
program som intresserar dig. Du går en yrkes-
inriktad utbildning som ska hjälpa dig när du i 
framtiden söker arbete eller studerar på ett 
nationellt program.
INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Detta är tänkt för dig som har särskilda behov och 
kanske behöver extra mycket hjälp för att 
kunna nå gymnasieskolan. Du ska få en 
utbildning anpassad efter vad som passar dig. Det 
kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller 
annat som du önskar och har behov av. Målet är 
att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, hitta en 
annan utbildning eller komma ut på 
arbetsmarknaden. 
SPRÅKINTRODUKTION
Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt 
till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det 
svenska språket för att du ska kunna gå vidare till 
gymnasieskolan eller annan utbildning. 
Utbildningen anpassas efter varje enskild elevs 
behov.

Studie- och yrkesvägl: Charlotta Paulsson
Tel. 0325-57 65 03
charlotte.paulsson@tranemo.se



Ana Alvarez, Lärare i Spanska & Svenska

Alexander Öberg, Lärare i Naturkunskap & Idrott

Varför har du valt att vara kvar i Tranemo?
Närheten till jobbet och att jag trivs på skolan.

Vad är det som gör Tranemo Gymnasieskola till 
en bra arbetsplats?
Det är en liten skola och alla känner alla.

Varför valde du att bli lärare?
När jag tog studenten var jag ganska skoltrött 
varpå jag bl.a. åkte till London för att jobba som 
AuPair ett år. Efter ett par års studieuppehåll 
började jag läsa spanska på universitetet eftersom 
min pappa kommer från Spanien. När jag avslutat 
studierna i spanska visste jag fortfarande inte vad 
jag ville göra och när TG hörde av sig och undrade 
om jag ville undervisa i spanska nappade jag på 
det. Där fick jag mersmak för läraryrket och på den 

vägen är det.

Varför ska man enligt dig välja Tranemo?
 Alla blir sedda och vi har en bra gemenskap.
 
Bästa tipset till ungdomar som står inför ett 
framtidsval?
Se möjligheterna och inte hindren. Ha inte 
förutfattade meningar och låt dig inte påverkas 
för mycket av din omgivning. Se på mig: Det 
enda jag bestämt mig för när jag var klar med 
gymnasiet var att jag absolut inte skulle bli lärare 
men nu med facit i hand ångrar jag mig inte för 
en sekund.

Varför har du valt att vara kvar i Tranemo?
Jag är ingen stadsmänniska, utan trivs på mindre 
ort. Dessutom är jag nog lite hemmakär. 

Vad är det som gör Tranemo Gymnasieskola till 
en bra arbetsplats?
PÅ TG har jag kompetenta kollegor, där vi tillsam-
mans arbetar för att ge våra elever bästa möjliga 
trivsel och studieresultat.

Varför valde du att bli lärare?
Jag har alltid funnit glädje i att förklara, diskutera 
och problematisera saker och ting. Dessa saker 
ingår i vardagen för en lärare. Genom att bely-
sa förklaringar ur olika perspektiv kan jag och 
människor runtomkring mig tillsammans nå en 
djupare förståelse. 

Varför ska man enligt dig välja Tranemo?
På Tranemo Gymnasieskola har du, tack vare 
alla de duktiga lärarna som arbetar här, goda 
förutsättningar att lyckas med dina studier och att 
utvecklas som individ.

Bästa tipset till ungdomar som står inför ett 
framtidsval?
Om du inte vet vad du vill bli/göra i framtiden; 
välj ett program som inte stänger för många 
dörrar. Om du har två likvärdiga utbildningar att 
välja mellan och inte vet på vilken ort du tänker 
genomföra din utbildning; fundera på hur kul du 

tycker det är att åka.



FÖLJ OSS PÅ FACE-
BOOK

Tranemo Gymnasieskola
Brogatan 11
514 80 Tranemo
Tel. 0325-57 65 00
gymnasiet@tranemo.se
www.gymn.tranemo.se
www.facebook.com/tranemogymn


