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Ett fjärde tekniskt år  
– din möjlighet till ett  
jobb på Skanska
Ett fjärde tekniskt år på Skanskagymnasiet innebär inte bara att  
du får en riktigt bra utbildning och fördjupning inom produktions
ledning, rit och mätteknik och byggprocesser, du får också chansen 
att få en provanställning på Skanska. Du som har en examen från 
ett teknikprogram (på vilket gymnasium som helst i Sverige) med 
inriktningen Samhällsbyggande och miljö samt har läst kurserna  
Arkitektur hus och Byggnadsverk eller liknande kan söka till ett  
fjärde tekniskt år hos oss, fram till att du fyller 22 år. Under det  
året ingår 12 veckors APL (arbetsförlagt lärande) på något  
Skanska projekt i Sverige.

Examen efter det fjärde tekniska året innebär att du är gymnasie
ingenjör och kan bli erbjuden ett jobb som biträdande arbetsledare 
på ett av Skanskas byggprojekt. En roll där du blir spindeln i nätet 
för den dagliga produktionen och ansvarar för att planera, leda  
och fördela arbetet för ditt arbetslag. För många av våra elever  
är det vägen mot en karriär inom Skanska, och mot en  
spännande framtid.

Alla vägar bär till Växjö
Det finns många skäl att söka till  
Skanskagymnasiet. Här går du i en 
liten, modern skola i centrala Växjö 
tillsammans med drygt hundra elever. 
Skolan är omtalad för sin trygga,  
trivsamma stämning. Vi tror att  
även du kommer att uppleva det så!  
Skanskagymnasiet ligger i centrum 
med stationen runt knuten.

Välkommen att söka hit vart du än bor 
i Sverige. Vi har riksintag vilket innebär 
att vi har sökande från hela Sverige, 
från Ystad till Luleå. Hittills har våra 
elever kommit från 160 orter, vilket  
ger skolan en härlig energi.  
 
Eget internat 
Skolan har även ett eget internat  
centralt i Växjö med endast  
15 minuters gångväg från skolan.  
Ungefär hälften av våra elever  
bor här.

Praktiken – värde fulla  
kunskaper från verkligheten
Praktiktiden är hur viktig som helst. Det får vi ofta höra från våra 
elever när de summerar tiden på Skanskagymnasiet. För oavsett 
hur mycket kunskap du kan ta till dig genom lektioner och läro
material, så är det praktiken på Skanska som ger dig den värdefulla 
erfarenheten från ett pågående byggprojekt. Du knyter kontakter   
och bildar dig en naturlig förståelse genom att du kan se samman
hangen av dina teoretiska kunskaper. Vid din sida får du en  
hand ledare som ser till att du kommer in i det dagliga arbetet.  
Praktiktiden är sammanlagt fem veckor av din studietid.

Unik möjlighet
Praktiken är alltid förlagd på något av Skanskas pågående projekt. 
Skanska har verksamhet på 234 orter i Sverige och driver cirka  
3 000 projekt per år, så det är möjligt att du bor på annan ort under 
praktiken. Skolan ombesörjer resekostnaderna till och från praktiken 
samt även boendekostnaderna om du har praktik på annan ort än 
din hemort.

Få världens chans på  
Skanskagymnasiet
Välkommen till Skanskagymnasiet! Här läser du ett treårigt tekniskt 
program där du blir väl förberedd för utbildning på universitet och 
högskola och får många karriärvägar framåt. Men möjligheterna 
finns också att läsa ett fjärde tekniskt år på skolan och bli med
arbetare på Skanska direkt efter utbildningen. Efter nio år i grund
skolan står du nu inför ett val som kan betyda mycket för din framtid.

Skanskagymnasiet drivs av Skanska som är ett av världens  
ledande projektutvecklings och byggföretag med ett stort fokus  
på hållbarhet. Under din utbildning hos oss gör du praktik på något 
av Skanskas pågående projekt runtom i Sverige. Tillsammans med 
dig ska vi bygga framtiden!

För mer information och ansökan,  
besök skanskagymnasiet.se

Har du frågor? Kontakta oss gärna!
Telefon: 010448 84 00 
Mail: skanskagymnasiet@skanska.se

@skanskaskolan @skanskagymnasiet



Skanska
gymnasiet

Ett gymnasium  
som bygger  
framtiden

Teknikprogrammet Samhällsbyggande och miljö, årskurs 1

Teknikprogrammet Samhällsbyggande och miljö, årskurs 2

Teknikprogrammet Samhällsbyggande och miljö, årskurs 3

Det fjärde tekniska året, TE4 – Samhällsbyggande

Gymnasie
gemensamma
ämnen
Ma 12c, Sv 1/Sva 1, 
Eng 5, Hi 1a1, Id/H 1

Gymnasie
gemensamma
ämnen
Ma 3c, Sv 2/Sva 2, 
Eng 6, Id/H 1

Gymnasie
gemensamma
ämnen
Sv 3/Sva 3,  
Sa 1b, Re 1

Profilval inom  
pro  gramfördjupning 
Byggteknisk:
Konstruktion 1
Arkitektur: Arkitektur 
 rum

Karaktärsämnen
Kemi 1, Teknik 1

Karaktärsämnen/
inriktning/program
fördjupning
Fysik 1a, Byggnads
verk, CAD 12

Karaktärsämnen/
inriktning/program
fördjupning
Arkitekt hus, Hållbart
samhällsbyggande,
Ledarskap och
organisation,
Entreprenörskap och
företagande (UF)

Individuella val
Moderna språk 3

Individuella val
Miljö och energikun
skap, Bild och form

Gymnasiearbete

Praktik 2 veckor

Vidareutbildning Gymnasieingenjör  
Produktionsledning

Möjlighet till provanställning inom Skanska 
Biträdande arbetsledare

Individuella val
Ma 45, Eng 7,
Fy 2, Id/h 2,
Kommunikation

Praktik 
3 veckor

Praktik 
12 veckor

Välj ett fjärde  
tekniskt år och  

få jobb inom  
Skanska.

Jag började på Skanskagymnasiet 2019. Min första APL period var 
på Skanska Direkt i Malmö där jag fick en snabb och bra introduktion 
och trivdes jättebra. Jag fick frågan om jag ville fortsätta jobba på 
Skanska Direkt och jag sa självklart ja. 

Jag började sen min provanställning på samma projekt som jag 
var på under min andra APLperiod i aprilmaj 2020. Vi byggde 
totalt åtta vindsvåningar mitt i centrala Malmö. Projektet var väldigt 
avancerat så jag lärde mig mycket byggnadsteknik och hur man 
styr ett projekt.

I november stod alla åtta lägenheter klara och det var dags att  
påbörja ett nytt projekt. Jag ser fram emot att få ut vecklas som 
ledare – och se hur långt jag kan komma.

- Gabriella Holubec, arbetsledare Skanska

”Jag ser fram emot att  
få ut vecklas som ledare”

Välkommen på öppet hus!
Vi hoppas att du besöker vårt öppna hus för att uppleva våra  
lokaler och känna in atmosfären här. Då får du chans att träffa  
vår engagerade personal och härliga elever för att få svar på  
dina frågor. Ta gärna med dig en familjemedlem eller kompis  
som också är nyfiken på Skanska gymnasiet. Välkommen!

Datum öppet hus 
 
lör 22 okt 2022 kl 09.3014.00 
lör 14 jan 2023 kl 09.30 – 14.00
lör 22 april 2023 kl 09.30 – 14.00

En bred teknisk  
gymnasieutbildning
Teknikprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av tekniken 
i vårt samhälle. Målet är att öka din förståelse för teknikens  
betydelse och visa sambanden mellan de olika kurserna inom  
programmet. Byggprocessen löper som en röd tråd genom utbild
ningen. På Skanskagymnasiet väljer du mellan två olika profiler.


