
Skanskagymnasiet

Teknikprogram med  
lovande utsikter

• Samhällsbyggande och miljö
• TE4 – Gymnasieingenjör – Produktionsledning

Sök!



Visst är det en overklig känsla. Att efter nio år i grund
skolan stå inför det där valet som kan få stor betydelse 
för hur din framtid kommer att se ut. Vi vill inspirera dig 
till att välja Skanskagymnasiet och på sikt bli en av 
Skanskas medarbetare.

Tillsammans med Skanska
Skanska driver Skanskagymnasiet och har projekt över 
hela världen med starkt fokus på hållbarhet. Under din 
utbildning gör du praktik på något av Skanskas pågåen
de projekt som finns runtom i Sverige. Skanskas värde
ringar präglar utbildningarna. Vi värdesätter våra 
medmänniskor och dig som individ. Varje individ är 
viktig. Vi värnar om livet, din och andras säkerhet. 
Tillsammans kan vi förändra och gemensamt skapa  
ett bättre samhälle. Skanska bygger framtiden  
– därför behöver vi dig! 

Skanska  
väntar på dig 

Kom gärna hit – innan du 
bestämt dig för att söka.  
Du är välkommen. 
Ta med dig någon familje
medlem eller kompis som 
kanske också är nyfiken på 
vad vi har att erbjuda. 
Vi har Öppet Hus och  
då kan du få träffa våra 
engagerade lärare, se  
våra lokaler och känna  
in atmosfären. 

Öppet Hus
lör 17 oktober 2020 kl 9.3014.00 
lör 16 januari 2021 kl 9.3014.00

Upplev själv 

När du vill
Följ oss gärna i våra sociala medier där vi ger små 
glimtar från vardagen på Skanskagymnasiet.

Aktuell information
På skanskagymnasiet.se hittar du aktuell information 
om Öppet Hus samt de mässor som vi kommer att delta 
på i Stockholm och i Göteborg. 

Tveka inte att maila eller ringa till oss.  
Vi ser fram emot att höra av dig! 

skanskagymnasiet@skanska.se
010-448 84 00

Se vår skola.
Scanna QR 
koderna för  
en 360tur på 
skolan.

SkanskaskolanSkanskagymnasiet

https://www.facebook.com/skanskagymnasiet
https://www.instagram.com/skanskaskolan/
https://www.insidemaps.com/app/walkthrough-v2/?projectId=XXM66ey2If&env=production
https://www.insidemaps.com/app/walkthrough-v2/?projectId=7PTv7wvCmJ&env=production&floorId=VxTg1W82do
https://www.skanskagymnasiet.se/


Utbildning för 
framtiden
Målet med det högskoleförberedande treåriga teknik
programmet är att visa sambanden mellan de olika kurserna 
inom programmet. Att öka din förståelse för utveckling av 
teknik i ett hållbart samhälle. Byggprocessen löper som en röd 
tråd genom utbildningen. Du får välja mellan två olika profiler.

Alla vägar bär 
till Växjö

Mer om oss
På skanskagymnasiet.se kan du läsa mer om skolan, 
ut bildningarna, kursplanerna, internatet, praktiken och  
även möta några av våra tidigare elever för att ta del  
av deras upplevelser. Och mycket mer!

Växjö

Stockholm

Göteborg

Malmö

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.

Skolan har även  
ett eget internat 
centralt i Växjö med 
endast 15 minuters 
gångväg från 
skolan. Ungefär 
hälften av våra 
elever bor här.

Det finns många skäl att söka till Skanska 
gymnasiet. 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!

Växjö ligger i hjärtat av Småland  
med goda kommunikationer  
till Sveriges alla hörn. Du tar  
dig smidigt hit med tåg, buss  
eller flyg. Växjö är en bubblande  
studentstad där det alltid är  
något på gång, med ett  
generöst utbud av exempel 
vis nöje, kultur, sport och  
natur. Skanskagymnasiet  
ligger i centrum med  
stationen runt knuten.

Efter din gymnasieexamen har du en god grund med behörighet för 
vidareutbildningar t ex högskola. Du kan även välja att läsa vidare på  
vårt fjärde tekniska år.

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

Karaktärsämnen 
Kemi 1, Teknik 1

Individuella val 
Moderna språk 3

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

Karaktärsämnen/ 
inriktning/program- 
fördjupning

Fysik 1a, Byggnads
verk, CAD 12

Individuella val 
Miljö och energi 
kunskap,  
Bild och form

Praktik 2 veckor

Det fjärde tekniska året, TE4 – Samhällsbyggande

Vidareutbildning Gymnasieingenjör 
Produktionsledning

Praktik 12 veckor 

Möjlighet till provanställning inom Skanska  
Biträdande arbetsledare

Gymnasie- 
gemensamma 
ämnen, 1 100 p

Programgemensamma 
karaktärsämnen, 400 p

Inriktning Samhälls- 
byggnad och miljö, 300 p

Programfördjupningar 
Byggteknisk profil, 400 p 
Arkitektur profil, 400 p

Individuella val, 200 p

Gymnasiearbete TE, 100 p

2 500 p
Åk 1-3

Teknikprogrammet Samhällsbyggande och miljö, årskurs 1

Teknikprogrammet Samhällsbyggande och miljö, årskurs 2

Teknikprogrammet Samhällsbyggande och miljö, årskurs 3

Gymnasiegemensamma 
ämnen  
Sv 3/Sva 3, Sa 1b, Re 1

Karaktärsämnen/ 
inriktning/program- 
fördjupning

Arkitekt hus, Hållbart 
samhällsbyggande, 
Ledarskap och  
organisation,  
Entreprenörskap och 
företagande (UF)

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

Profilval inom program- 
fördjupning 
Byggteknisk: Konstruktion 1 
Arkitektur: Arkitektur rum

Gymnasiearbete

Praktik 3 veckor

https://www.skanskagymnasiet.se/


”Du känner alltid att lärarna 
har kunskapen och förmågan 
att hjälpa dig om du sitter fast, 
samt inspirera dig att ta dig 
längre inom ämnet och nå så 
högt du kan.”

”Skolan gör allt för att 
alla ska samarbeta och 
trivas, det är därför  
den har ett så bra rykte.  
Både elever och lärare 
gör alltid sitt bästa.”

”Lärarna är superbra  
och det känns som att  
de verkligen bryr sig om 
oss elever.”



Skydds-
hjälm på

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 läromaterial, så är det prakti
ken på Skanska som ger dig den värdefulla erfarenheten 
från ett pågående byggprojekt. Du knyter kontakter och 
du bildar dig en naturlig förståelse genom att du kan se 
sammanhangen av dina teoretiska kunskaper. Vid din sida 
får du en handledare 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 om 
besörjer resekostnaderna till och från praktiken samt  
även boendekostnaderna om du har praktik på annan  
ort än din hemort.

Jennifer åk 2, Hus ,Tekniska Nämndhuset, Stockholm

”Praktiken har varit mycket lärorik och det känns ver k 
ligen som man valt rätt. Skulle önskat någon vecka till.”

 Rasmus åk 2, Väg och anläggning, Örnsköldsvik

”Jag känner att jag har lärt mig mycket, jag känner att 
 det är kunskap som jag kommer ha nytta av i framtiden.”

 Handledares praktikomdömen till elever i åk 3

”Eleven är nyfiken, vilket visade sig genom att hon ställde 
många frågor  det är jättebra och viktigt. Samtidigt är 
hon social, är inte rädd för att prata med nya personer, 
och tar egna initiativ. Hon är också noga med att slutföra 
de arbetsuppgifter hon påbörjat.”

”Han är en väldigt trevlig person med positiv inställning 
till både samarbete och olika arbetsuppgifter. Detta är 
något som visar på att en person är intresserad av det  
han gör.”

”Jag tycker han är smart, med ett sunt förnuft…  
Inte bara ”book smart” och det är mycket värt.”

Philip Pedersen Breve, produktionschef Skanska

”Jag tog examen 2012 från Skanska
gymnasiet och började då arbeta på 
Skanska, först som biträdande arbets 
ledare, sedan arbetsledare och nu 
produktionschef. Det har varit en 

fantastiskt rolig resa. Det fina med att arbeta på ett företag 
som Skanska är att man får möjligheten att vara med om 
spännande projekt där man är en del av ett team som 
tillsammans arbetar mot en gemensam målbild.”

Jonathan Karlsson, arbetsledare Skanska

”APLperioderna är väldigt kul då de  
ger oss som är ute i produktion en  
chans att lära känna nya förmågor som 
examineras från skolan. Jag känner mig 
stolt över att arbeta på Skanska då det 

verkligen märks att vi ligger i framkant med mycket, så som 
hälsa och säkerhet.”

Gabriella Holubec, arbetsledare Skanska

”Min första APLperiod var på Skanska 
Direkt i Malmö där jag fick en snabb och 
bra introduktion. Nu jobbar jag här och  
ser fram emot att få utvecklas som ledare 
– och se hur långt jag kan komma.”

Provanställning  
efter ett fjärde år

Du som har examen från ett teknikprogram med inrikt
ningen Samhällsbyggande och miljö och har läst kurserna 
Arkitektur hus och Byggnadsverk eller liknande kan söka 
till ett fjärde år hos oss. Här fördjupar du dina kunskaper 
inom produktionsledning, byggprocesser, rit och  
mät teknik. Det ingår även 12 veckors arbetsplatslärande 
på något Skanskaprojekt. 

Examen efter det fjärde 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.

Ansök via skanskagymnasiet.se

https://www.skanskagymnasiet.se/


För mer information och ansökan: skanskagymnasiet.se

Har du frågor kontakta oss gärna!
Telefon 010448 84 00, eller via mail skanskagymnasiet@skanska.se

           Skanskagymnasiet                  Skanskaskolan

Skanskagymnasiet

Vi väntar på dig!

Unik utbildning

Sök till Skanskagymnasiet om du vill ha en utbildning där du kan 
vara med och utforma framtidens samhälle. Har du en nyfikenhet 
och ett intresse för teknik, matematik, miljö och hållbarhet?  
Är du lyhörd och intresserad av att jobba i team och gillar problem
lösningar? Vi hoppas att du är en av dem! Välkommen att söka 
Skanskagymnasiet.

Med en av världens ledande byggkoncerner som huvudman har  
vår utbildning en kvalitetsstämpel. Detta är något som gör vår 
utbildning unik. Speciellt stolta är vi över de etiska och hållbara 
värderingar som Skanska och Skanskagymnasiet står för. Vi ger dig 
unika möjligheter och är den lilla skolan med det stora hjärtat!

https://www.instagram.com/skanskaskolan/
https://www.facebook.com/skanskagymnasiet
https://www.skanskagymnasiet.se/



