Vi maxar
Dina talanger

Vi öppnar en vär
framtidsmöjlig
Eftersom ingen vet vad som kommer att hända i framtiden kan det vara svårt att
välja gymnasieskola. Därför är det klokt att välja den skola som erbjuder de bredaste
framtidsutsikterna – den skola som verkligen kan få dina talanger att blomma. Den
skola som ger dig mest möjligheter att utveckla just de saker som du är bra på och
gillar att hålla på med. Eller den skola som rent av kan få dig att bli något du knappt
trodde var möjligt!
Vill du bli en av våra framgångsrika elever? I så fall öppnar sig en värld av möjligheter
för dig – vi låser aldrig in dig i en fixerad utbildningsväg. Vi gör tvärtom. Tullängsskolan
ger dig den bästa potentialen, i och med att vår utbildningsfilosofi bygger på idén att
öppna framtidens karriärvägar för dig. Och vilka vägar som öppnas för dig beror på
vilken väg du väljer i vårt unika utbud av olika tekniska utbildningar.
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En väg in – tre vägar ut
Vilket program du än väljer kommer du under
utbildningens gång successivt fram till vad du
gillar mest och du kommer att kunna välja olika
inriktningar vartefter. Det är de breda möjligheterna och de nära kontakterna med näringslivet
som gör Tullängsskolan unik i skolvärlden.
I stort sett leder våra utbildningsvägar åt tre
olika håll, och ger samtidigt stora möjligheter att
kombinera som du vill:

Yrkesarbete – att direkt efter gymnasiet få ett
intressant arbete ger dig chansen att tjäna
pengar och utvecklas i arbetslivet.
Högskolestudier – full högskolebehörighet för dig
som vill läsa vidare.
Egenföretagare – kom på en affärsidé och starta
ett framgångsrikt företag på riktigt efter att ha
provat på under gymnasieutbildningen i
entreprenörskap.

Den nya Volvo
FH-serien är här
L A S T VAG N A R
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Den moderna skolan med stor potential
Tullängsskolan är en modern teknisk gymnasieskola med utbildningar inom bland annat kommunikation, design, IT, automationsteknik, VVS,
fordonsteknik, elteknik, samt bygg och hantverk.
Vi har sedan många år nära samarbete med den
kommunala teknikskolan, KomTek och de branschorganisationer och företag där våra elever gör
APU-praktik.
Tullängsskolan är en av landets idéskolor i byggoch hantverkssektorn och arbetar sedan ett antal
år ett intensivt utvecklingsarbete inom samtliga
verksamhetsområden. Ett bevis på detta är att
skolan 2006 blev certifierat Teknikcollege.
Flera utbildningsaspekter gör skolan unik – den
stora bredden, de omfattande valmöjligheterna
inför framtiden, vår höga teknologiska nivå både
när det gäller utrustning och kompetens samt
det täta samarbetet med det lokala och regionala

näringslivet är alla faktorer som talar för att välja
Tullängsskolan.
Vår idé om ”En väg in - tre vägar ut” genomsyras
av en medveten satsning mot egenföretagande
där utvecklingen av elevernas entreprenöriella
egenskaper ligger i fokus. Exempel på dessa är
elevens självkänsla, självförtroende, handlingskraft, kreativitet, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och att se möjligheter.
På Tullängsskolan maxar vi din talang. Här
utvecklas framtiden. På vår skola kan du nå det
du drömmer om, alldeles oavsett om det är ett
intressant yrkesarbete med en gång, fortsatta
studier för kvalificerade jobb inom teknik/
naturvetenskap eller livet som företagsledare.
Välkommen!

Välkommen till MRF-handlarna och
MRF-verkstäderna i Örebro län
Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för
den seriösa bilhandeln och bilverkstäderna i Sverige. Vi ställer höga
krav på dem som är medlemmar hos oss, detta gäller inte minst
miljö, kvalitet och kompetens. Vi vill att du som kund ska uppleva
MRF-märket som en symbol för en trygg bilaffär och en garanti för
ett kvalitetsmässigt utfört arbete på verkstaden.

Trygghet utan
extra kostnad

våra program

Bygg och anläggning

Fordon och transport

Inriktningar: Husbyggnad, Mark och anläggning, Plåtslageri och Måleri.

Gemensamt första år
Under första året läser eleverna gemensamt och inriktning väljs till åk 2. Eleverna delas in i klasser utifrån val av
inriktning. Du lär dig bland annat fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Dessutom får du
en introduktion i fordonsteknik.

Utbildning som leder till ett yrke i byggbranschen, högskolestudier och eget företagande.
Byggbranschen erbjuder goda möjligheter för dig att få en
utbildning som leder till ett självständigt yrke med goda
framtidsutsikter. Utbildningen är utformad i nära samarbete med det lokala näringslivet och är Branschrekommenderad utbildning!
Välj inriktning och yrke till åk 2
Efter ett gemensamt första år väljer du inriktning och
yrke. Du kan välja mellan ett antal olika yrken; murare,
undertaksmontör, asfaltläggare, anläggare, betongarbetare, plattsättare, glasmästare, stenmontör, golvläggare,
takmontör, snickare, plåtslagare, ställningsbyggare och
målare.
Några av de mindre vanliga byggyrkena förutsätter att det
finns ett tillgängligt företag för arbetsplatsförlagt lärande.
Högskolebehörigheter – bredaste utbudet!
Om du väljer till alla behörighetsgivande kurser som erbjuds får du behörighet till ett brett utbud av högskolans
utbildningar samtidigt som du får en gedigen yrkesutbildning.
Elitidrottsgymnasiet
På Bygg- och anläggningsprogrammet har du möjlighet att
kombinera elitidrottssatsning med yrkesutbildning. Utbilningen är en del av Elitidrottsgymnasiet Örebro (NIU).

El och energi

Inriktning Personbil
Utbildning som leder till yrket personbilsmekaniker, andra
yrken i personbilsbranschen, högskolestudier eller eget
företagande. På inriktning Personbil arbetar vi med den
absolut senaste tekniken inom bilbranschen. Vår strävan
är att tillhandahålla kompetens och utrustning på den allra
högsta nivån för gymnasieutbildning i Sverige. Utbildningen blandas med traditionell mekanik och modern elektronik
såsom exempelvis kurserna fordonsteknik, reparation av
personbilar, personbilsteknik samt komfort- och säkerhetssystem. Du kommer att få möjligheten till en unik personbilsutbildning som ger dig stabil grund för ett arbete
som modern personbilstekniker.
Inriktning Transport
Inriktning Transport ger dig kunskaper om trafik, transportsystem och logistik och förbereder dig för ett jobb
som yrkesförare. Du kan välja mellan att fördjupa dig mot
yrkesutgång Lastbilsförare eller Bussförare. Utbildningen
till bussförare på gymnasienivå är helt ny. För att bli en
bra bussförare och lastbilsförare är det viktigt att man är
serviceinriktad. Det är ett socialt yrke som innebär kontakt med många människor. Mot bakgrund av att det är
stor brist, både på lastbilsförare och bussförare, finns
mycket goda möjligheter att få jobb direkt efter examen.

Högskolebehörighet
Unik möjlighet till breda högskolebehörigheter samtidigt
som du får ett yrke!

Inriktning Godshantering
Inriktning Godshantering förbereder dig för ett arbete
inom lager eller terminal och ger dig kunskaper inom olika
system för godshantering och logistik. Du lär dig hantera
truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Du får
även lära dig lastning, lossning och lastsäkring av gods
samt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässig godshantering.

Inriktning Dator- och kommunikationsteknik
Utbildning som leder till olika yrken inom IT-branschen,
högskolestudier och eget företagande.

Högskolebehörighet
Möjlighet till breda högskolebehörigheter samtidigt som
du får ett yrke!

Inriktningarna på El- och energiprogrammet startar direkt
i åk 1 och blivande elever måste därför söka direkt till
respektive inriktning i åk 9.

Det här är inriktningen för dig som är intresserad av datorer och nätverk.
Du får fördjupa dig i hårdvara, operativsystem, hur nätverk planeras, installeras och administreras, att programmera och att göra avancerade webbsidor. Inriktningen kan
leda till yrken som till exempel nätverkstekniker, teknisk
säljare, supporttekniker och servicetekniker. Kvalitetssäkrad utbildning via CISCO.
Inriktning Elteknik
Utbildning som leder till eltekniska yrken såsom t.ex. elektriker och larmtekniker, högskolestudier och eget företagande.
Du som vill jobba fritt och självständigt och som tycker
att det är kul att lösa tekniska problem kommer att trivas
som elektriker. Det är ansvarsfulla och rörliga yrken med
omväxlande arbetsuppgifter. Utbildningen har utformats i
nära samarbete med installationsföretagen i Örebro och
Elbranschens Centrala Yrkesnämnd. Eftersom utbildningen finns med i nätverket ETG, har man både yrkesexamen
och yrkescertifikat efter slutförd utbildning samtidigt som
ETG kvalitetssäkrar utbildningen.

VVS och fastighet
Inriktning VVS
Utbildning som leder till yrket VVS-montör, högskolestudier och eget företagande.
I VVS-yrket ingår arbeten som installation av bergvärmeoch luftvärmepannor, solvärme, varmvattenberedare och
arbete med energibesparing. Tekniken blir alltmer avancerad och därför väljer många att anlita professionell hjälp.
Arbetet är fritt och självständigt och du arbetar nära dina
kunder. Ofta ordnar du allt från inköp av material till planering och montering.
Lärlingstid efter utbildningen
Lärlingstiden påbörjas efter de tre gymnasieåren och
omfattar 3 400 timmar. I slutet av lärlingstiden avlägger lärlingen ett slutprov där man prövar om eleven har
godtagbara kunskaper och man kan därefter certifieras
som VVS-montör.
Samarbete med de lokala branschföretagen
Tullängsskolan har under en lång följd av år ett nära samarbete med VVS-installatörerna i Örebro län. Eleverna
fullgör en viss utbildningstid hos de samverkande VVSföretagen.
Utbildningen följer branschens krav på olika kurser som
eleven måste ha minst betyget E (Godkänd) i. Den är en
branschrekommenderad utbildning!
Högskolebehörigheter – bredaste utbudet!
Om du väljer till alla behörighetsgivande kurser som erbjuds får du behörighet till ett brett utbud av högskolans
utbildningar samtidigt som du får en gedigen yrkesutbildning.
Ungt företagande
Under utbildningen erbjuds du möjlighet att prova att driva
eget företag, UF-företag.

TEKNIK
Tullängsskolans Teknikprogram har ett väl genomtänkt
upplägg där du som elev får möjlighet att varva teoretiska
och praktiska ämnen. Det här gör att dina 3 år hos oss
blir innehållsrika, spännande och gör dig redo att studera
vidare, starta eget eller börja jobba efter studenten.
År 1: Gemensamt teknikår
I årskurs 1 får du bland annat en introduktion i teknik i
form av sju olika delprojekt,där du arbetar ämnesövergripande tillsammans med fysik, kemi, svenska och engelska.
Discovery
I det första projektet läser du teknikhistoria samtidigt som
du får en allmän introduktion i teknik och olika teknikverktyg.
M.I.T
Här får du kunskap om några av de vanliga materialens
uppbyggnad, egenskaper och tekniska användning.
Ritblocket
Här får du redskap för att förstå och utföra ritteknik.
Kreatören
Här får du lära dig enkel modellteknik och lära dig programvara för kommunikation.

Produktutveckling
Här får du själv pröva produktutveckling, gå ifrån idé till
färdig tjänst eller produkt.
Framtidens teknik
Här får du kunskap om framtidens teknik.
Hållbar utveckling
Här får du ämnesövergripande kunskaper om hållbar utveckling och du får reflektera kring teknik i ett hållbart
samhälle.

År 2–3: Inriktningsval till årskurs 2-3
Inriktning Design och produktutveckling
Inriktningen Design och produktutveckling passar dig som
är intresserad av design eller om du vill lära dig om hur
man utvecklar nya produkter. Du läser kurser som handlar
om designprocess och designmetodik. Dessutom får du
lära dig att jobba med datorn som redskap inom design
och konstruktion. Du får arbeta mycket praktiskt på inriktningen.
Inriktning Informations- och medieteknik
Inriktningen Informations- och medieteknik passar dig som
vill lära dig mer om datorer eller som vill utveckla och skapa med datorn som redskap. Här finns kurser som handlar om programmering, digitalt skapande, webbutveckling,
webbserverprogrammering samt gränssnittsdesign.
Fördjupningspaket (val):
1. Webbutveckling
2. Spelutveckling
Inriktning Produktionsteknik
På inriktningen Produktionsteknik får du lära dig kunskaper
om produktion och företagande. Här lär man sig förstå hur
man utvecklar en idé till en färdig produkt.
Du får också lära dig arbeta med maskiner inom industrin
och hur de maskinerna fungerar.
Inriktning Samhällsbyggande och miljö
Inriktningen Samhällsbyggande och miljö passar dig som
vill lära dig mer om arkitektur, samhällsbyggande och miljö. Du kommer att läsa kurser som handlar om byggande
och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.
Fördjupningspaket (val):
1. Arkitektur
2. Teknik-människa
Inriktning Teknikvetenskap
Känner du att du är intresserad av matematik, teknik och
fysik och gillar att arbeta i projektform och ibland ämnesövergripande är Teknikvetenskap något för dig!
Teknikvetenskap ger dig direkt behörighet till högre ingenjörsutbildningar. Läkare,tandläkare och veterinär är också
en möjlig yrkesinriktning för dig som väljer teknikvetenskap
med biokemisk inriktning.
Fördjupningspaket (val):
1. Tekniska projekt
2. Biokemiska projekt
Gymnasieingenjör
Efter din examen på Teknikprogrammet har du på Tullängsskolan möjlighet att läsa ett fjärde år, T4 och bli gymnasieingenjör.

Välkommen till Tullängsskolan:
Besöksadress: Tullängsgatan 7
Postadress: Box 311 70, 701 35 Örebro
Telefon: 019-21 10 00
Expeditionen: 019-21 66 22, 019-21 66 24, 019-21 66 25
Fax: 019-21 66 14
tullangsskolan@orebro.se

www.facebook.com/tullangsskolan

Scanna QR-koden med din smartphone för att
komma direkt till vår hemsida.
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