Hjärna
med hjärta

En unik skola!
Välkommen till Tannbergsskolan! Vi är den största
skolan i Västerbottens inland och här studerar
runt 800 elever, från 25 olika kommuner. Förutom
12 nationella gymnasieprogram erbjuder vi introduktionsprogram, vuxenutbildning och anpassad
gymnasieskola. Vår vision är att tillsammans
skapa drivkraft för det livslånga lärandet. På Tannbergsskolan genomsyras verksamheten av höga
förväntningar och tro på elevens förmåga med
tydligt ledarskap med respekt för varje individ.
Vi är utmanande och motiverande med varierad
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pedagogik som är anpassad för varje elev. Tannbergsskolan har nära till både stad och natur och
blir en naturlig mötesplats i Södra Lappland för
studerande från hela landet.
På Tannbergsskolan erbjuder vi både lärlingsutbildningar och Ung Företagsamhet. Alla våra
yrkesprogram består av minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en eller flera
arbetsplatser utanför skolan. På de flesta av våra
yrkesprogram har du också möjlighet att läsa

Vilket program
passar dig bäst?
Läs mer om alla våra
utbilningar på sida 9-15!

programmet som lärling. Då har man samma
kunskapskrav och får samma examen, men du
spenderar halva delen av din utbildning på en
eller flera arbetsplatser.
Ung Företagsamhet innebär att du under ett år
driver ett eget företag som en del av studierna.
Då får du möjlighet att göra något som du verkligen vill och tror på, samtidigt som du lär dig om
företagande!

Tannbergsskolan i Lycksele är en naturlig språngbräda ut i livet för elever från hela södra Lappland.
Här samarbetar lärare och elever för att tillsammans nå kunskapsmålen, i lärandemiljöer som
bygger på omtanke och tryggheten att få vara den
du är. Det är hjärna med hjärta, helt enkelt
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Introduktionsprogrammet
På Tannbergsskolan har vi 4 olika inriktningar på
introduktionsprogrammet:

Språkintroduktion
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss
har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus
på svenska språket för att eleven ska kunna gå
vidare till något annat program i gymnasieskolan,
eller annan utbildning.

Programinriktat individuellt val
Syftet med programinriktat individuellt val är att
elever ska få en utbildning som är inriktad mot
ett nationellt yrkesprogram och att de så snart
som möjligt ska kunna antas till det programmet.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som
inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att elever
ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden
eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Studiegården

Tannbergsskolan har tagit fram ett speciellt
koncept för att hjälpa er elever med studierna. Vi
kallar denna verksamhet för Studiegården och hit
är alla elever på gymnasieskolan välkomna för att
studera. Vi är flera lärare, specialpedagoger och
speciallärare som finns till hands för er elever som
kämpar för att nå E och även för den som strävar
efter A. För elever som är i behov av särskilt stöd
kan vi erbjuda en-till-en undervisning eller stöd i en
mindre grupp. Vi erbjuder en lugn studiemiljö där
elever kan få hjälp i pågående kurser med planering av studierna samt stöd i kurserna.

Studieverkstan

I Studieverkstan får elever som har någon form
av diagnos hjälp. Det kan till exempel röra sig
om neuropsykiatriska funktionsvariationer som
ADD eller autism. I Studieverkstan får eleverna en
egen, avskärmad arbetsplats med egen förvaring.
Eleverna kan få äta skollunchen i en lugnare miljö.
Vi erbjuder också tillgång till ett rastrum och vi har
ett elevhälsoteam med kurator, specialpedagog,
skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ vänder sig till ungdomar som
inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Man läser grundskoleämnen och deltar i andra insatser som kan vara
motivationshöjande för fortsatt utveckling.

Lev yrkeslivet
i Lycksele
Tel vxl: 0950-166 00 • kommun@lycksele.se
www.lycksele.se • www.visitlycksele.se
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Ett tryggt elevhem
Tannbergsskolan är stolt över att kunna erbjuda
ett elevhem av hög kvalitet. Elevhemmet erbjuder
både ett tryggt och bra boende nära Tannbergsskolan och här kan du hitta en fin gemenskap
med stora möjligheter att träffa många nya
vänner. Elevhemmet är utformat för att ge dig
bästa möjliga förutsättningar för att klara av
dina studier under tiden du är hos oss. Här finns
personal dygnet runt på vardagarna, och med
helpensionsalternativet ingår mat och kvällsfika
från söndag till fredag eftermiddag.
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Eftersom vi har nationellt intag på flera av våra
program är elevhemmet ett mycket uppskattat
komplement till det bostadsutbud som finns
i Lycksele. Vi har skapat ett boende där både
utegym och motionsspår ligger precis runt
knuten, och med nära samarbete med skolans
Restaurang- och livsmedelsprogram ser vi till att
maten håller hög kvalitet.
Vill du veta mer om vårt elevhem och hur du
ansöker om en plats hos oss? Kontakta oss på
www.tannbersskolan.nu/elevhemmet.

Avtalat broschyrinnehåll

Kombinera studierna
med idrottskarriären!
Vi har lång erfarenhet som idrottsgymnasium
och särskilt vårt skidgymnasium är extra känt.
Många av våra elever har blivit uttagna till landslagstrupper och vunnit både junior-SM och junior-VM. Vi är också stolta över våra elever som
tagit sig hela vägen till världseliten, som Jonna
Sundling, Linn Svahn, Marcus Grate, Per Elofsson
och Björn Ferry. Vi vill ge dig som skidelev på
Tannbergsskolan bästa möjliga förutsättningar
att förena skidåkning med studier. Vi vill att du

ska lyckas både i skolan och i skidspåret och
därför är Skidgymnasiet fyraårigt och har ett anpassat schema. Fyra halvdagar i veckan tränar vi
tillsammans på skoltid och utöver det har vi 2–3
tränarledda pass utanför skoltid varje vecka. Du
kan kombinera Specialidrott skidor med samtliga
program. Med våra fantastiska träningsmiljöer,
både på barmark och under vintern, är vårt skidgymnasium i absolut toppklass.

Vill ni också ha
en professionell
broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

SIDAN 7
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Hockeygymnasium
Som elev på Hockeygymnasiet kombinerar
du din ishockey med studierna och kan studera på något av skolans samtliga program.
Ishallen ligger i direkt anslutning till skolan
och här har du också möjlighet att bo på vårt
elevhem. Hockeygymnasiet samarbetar med
Lycksele SK och ger eleverna möjlighet att
träna med klubbens juniorlag på kvällarna.

Tema:
XXX

Anteckningar om temat:
xxx

Tyngdpunkt 1: xxx
Tyngdpunkt 2: xxx
Tyngdpunkt 3: xxx

Hos oss kan du
även gå ridning
eller konståkning!

Fotbollsgymnasium
Här kan du utveckla ditt fotbollsintresse
samtidigt som du studerar på vilket av skolans
program du vill. Vi ger dig möjlighet att läsa
100 poäng fotboll varje år under tre år. I sista
årskursen utdelas dessutom ett stipendium
till bästa elev på dam- respektive herrsidan.
Som studerande vid Fotbollsgymnasiet har du
ett anpassat schema och tränar två dagar i
veckan under dagtid.

Ställ om Sverige till
100 % förnybar kraft
och få lön
varje månad.
Vill du göra något riktigt bra och tjäna
pengar samtidigt? Kolla in våra lediga
tjänster och läs mer om en framtid hos
Skellefteå Kraft på skekraft.se/jobb
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Gymnasiesärskolan
byter namn till
anpassad gymnasie
skola från juli 2023.
Hos oss får du en trygg arbetsmiljö, där vi
jobbar för att alla ska trivas och må bra.
Vi erbjuder följande program:
•
•
•
•

Administration, handel och varuhantering
Fastighet, anläggning och byggnation
Hälsa, vård och omsorg - inriktning barn
Individuellt program

Vi ger dig fyra utvecklande år med kunskap och
verktyg inför livet efter skolan. Välkommen till
oss på Tannbergsskolan!

JM Indutech är en legotillverkare inom tunnplåt. Vi bedriver all vår verksamhet i egna lokaler och levererar
allt inom plåt, komponenter och helhetslösningar som
alltid anpassas efter kundens behov. Hos oss gör vi allt
från produktion och montering till lackering i vår egen
fabrik. Detta bidrar till att det vi gör är både mer ekonomiskt och effektivt.
Att vi har lyckats så bra som legotillverkare och inom
plåtbearbetning beror på att vi har en stark samverkan
med våra kunder och medarbetare. Det är också därför
vår produktion kännetecknas av kvalitet, flexibilitet och
gedigen erfarenhet - genom hela produktionen.
Hållbarhetsfrågor står oss på JM Indutech varmt om
hjärtat, därför är det en självklarhet för oss att stå bakom FN:s globala mål och att arbeta i enlighet med dem.
De mål vi arbetar lite extra med just nu är:
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

0950–348 30 • info@jmindutech.se • jmindutech.se
facebook.com/JM-Indutech-AB-685727604778617
linkedin.com/company/jm-indutech-ab

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Bygg- och
anläggningsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet utbildar för
arbete inom bygg- och anläggningsbranschen.
På Tannbergsskolan erbjuder vi två inriktningar: husbyggnad och måleri. Inom inriktningen
husbyggnad erbjuder vi följande yrkesprofiler:
mureri, plattsättning, trä och betong.
Vi erbjuder även utbildning i golvläggning,
glasarbete och plåtslageri i mån av plats på
företag, som gymnasielärling. Programmet är
yrkesförberedande men det ges även möjlighet till studier för grundläggande behörighet
inför högskola eller universitet.

Barn- och
fritidsprogrammet
Välkommen till möjligheternas program med
många möjliga yrkes- och studieutgångar. Du
kan arbeta inom förskola, skola, handikappomsorgens boenden och dagliga verksamhet. Du har möjlighet att studera som lärling
samt läsa mot grundläggande behörighet
för fortsatta högskolestudier. Sist men inte
minst är detta program för dig som önskar att
utveckla dig själv och arbeta med människor.
Du kan även läsa mot särskild behörighet för
fortsatta högskolestudier.

Nyhet!
Inför 2023 erbjuds grundlägg
ande behörighet till högskolan
på alla yrkesprogram.
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VERKSTADSFÖRETAG
BYGGKONSTRUKTIONER
SMIDE
0950-100 66 • ulf@lisab.nu

Ekonomiprogrammet
På Tannbergsskolans ekonomiprogram får du
en gedigen ekonomisk grundutbildning inom
områdena entreprenörskap, företagsekonomi, marknadsföring, internationell ekonomi,
privatjuridik och ledarskap. Vi fokuserar på
kreativt lärande med problemlösning, kritiskt
tänkande och motivation, där vi blandar teori
med praktik. På Ekonomiprogrammet får du
också möjlighet att testa på ungt företagande
inom ramen för UF. Här kan du utveckla ditt
entreprenörskap och förverkliga din egen affärsidé på en högskoleförberedande utbildning.

El- och
energiprogrammet
På El- och energiprogrammet får du grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper
inom områdena elteknik och energiteknik.
Programmets inriktning Elteknik ger utbildning till installationselektriker. Under utbildningstiden får du lära dig att installera elkraft,
belysning och elutrustningar i bostäder,
kontor och industrier. Du får även lära dig att
underhålla och reparera befintliga installationer.
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Estetiska programmet
Det Estetiska programmet är ett högskoleförberedande som ger behörighet till både
högskole- och konstnärliga utbildningar.
Lyckseles Estetiska program erbjuder möjligheten att läsa musikämnen och även möjlig
heten till fördjupningskurser i matematik,
naturkunskap och språk.

Fordons- och
transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet ger
grundläggande yrkeskunskaper för service
och underhåll av olika fordon eller fordons
transporter. Utbildningen består av två
inriktningar: Personbilsteknik och Transport.
På inriktningen Personbilsteknik lär du dig
diagnostik, service och reparation av personbilar och lätta transportfordon upp till 3,5
tons totalvikt. På inriktningen Transport får
du yrkeskunskaper och möjlighet till körkort
för personbil och tung lastbil med tillhörande
släpvagn som en naturlig del av utbildningen.
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Industritekniska
programmet
Industritekniska programmet ger dig som
elev stora möjligheter till jobb direkt efter
studenten. På den här utbildningen varvar du
teori med praktiskt arbete och lär dig svetsning, svarvning, fräsning, CAD/CAM, CNC-maskiner säkerhets- och kvalitetsteknik. Här får
du lära dig om hela tillverkningsprocessen
– från idé och produktion till återvinning – för
att kunna möta arbetsmarknadens krav på ett
bra sätt. Programmet kan ge grundläggande
högskolebehörighet.

Naturvetenskapliga
programmet
Inget annat program ger dig så bred behörighet som det naturvetenskapliga programmet.
Det här är ett högskoleförberedande program
där du kan uppnå maximal meritpoäng. Naturvetenskapliga programmet passar särskilt
bra för dig som är intresserad av matematik,
fysik, kemi och biologi, och här får du möjlighet att läsa fördjupade kurser i alla de ämnena. Dessutom har du möjlighet att bredda din
utbildning genom individuella val.

Vi skapar framtidens gruva.
Kommer du hjälpa till
att få det att hända?

Drive change for
generations to come
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Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är till
för dig som har ett intresse för mat och som
gillar matlagning och bakning. Här arbetar
vi tillsammans i vårt utbildningskök samt
serverar goda luncher på vår egen restaurang. Vi har även en utåtriktad verksamhet
gentemot företag samt föreningar, där vi
erbjuder catering och servering. Utbildningen
innehåller även APL - där du får komma ut
på restauranger och storkök för att känna på
verkligheten. Efter 3 år hos oss har du goda
chanser till arbete - det finns ett stort behov
av personal inom restaurangbranschen.

Teknikprogrammet
Teknikprogrammet riktar sig till dig som är
intresserad av design, datorer, informationsteknologi, digitala medier, webbutveckling
och teknikutveckling. Du får lära dig hantera
hela kedjan i en modern teknikutvecklingsprocess, från idé till färdig produkt. Vi erbjuder
en kreativ utbildning där det teoretiska varvas
med praktiska studier i en skön blandning.
Utbildningen är högskoleförberedande och
passar därför dig som planerar att läsa vidare
på högskola eller universitet.

KVALITET, SNABB SERVICE
OCH BRED KUNSKAP.
Vi tillverkar specialprodukter som maskiner, verktyg och reservdelar för företag. I verksamheten ﬁnns en stor
hantverksskicklighet. Våra kunder ﬁnns bland annat i trä- och skogsindustri, entreprenad, gruvnäring och jordbruk.
Företaget är en mekanisk verkstad som står för kvalitet, snabb service och en bred kunskap. Du kan vända dig till
oss med förtroende. Vi tillverkar det du behöver!
www.landinsmekaniska.se
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet riktar sig till
dig som är intresserad av hur olika samhällen
ser ut och fungerar på en fördjupad nivå. Du
får kunskaper om historiska händelser och
deras betydelse för oss idag och lär dig att
förstå hur exempelvis kön, klass och kultur
påverkar människors värderingar och levnadssätt. I programmet läser du även moderna språk och det är en högskoleutbildning
som förbereder dig väl för fortsatta studier
på högskola eller universitet.

Vård- och
omsorgsprogrammet
Vård-och omsorgsprogrammet vänder sig till
dig som tycker om att arbeta med människor
samt är intresserad av omvårdnad och
sjukvård. Utbildningen leder till en undersköterskeexamen och du kan arbeta inom hälsooch sjukvård, äldre- och handikappomsorg.
En nyhet är att från och med juli 2023 blir
undersköterskorna legitimerade efter avslutad och godkänd utbildning. Det finns även
möjligheter att läsa in grundläggande högskolebehörighet, om vidare studier lockar, tex
sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut.

Din specialist på tunnplåtsarbeten

Följ oss på
sociala medier!

Vi är samarbetspartnern som i alla led från ritning till färdig produkt
hittar den bästa produktionslösningen för dig.

Sågvägen 17, Lycksele • info@lppab.se • www.lppab.se
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Tannbergsvägen 9,
921 33 Lycksele
Telefon: 0950 - 168 10
www.tannbergsskolan.nu

Kontaktuppgifter till
studie- och yrkesvägledare
Sara Arvidsson
Telefon: 0950 - 168 86
sara.arvidsson@edu.lycksele.se

Gun Signarsson
Telefon: 0950 - 167 95
gun.signarsson@edu.lycksele.se

Jim Berglund

• 22358 • www.jssverige.se

Telefon: 0950 - 167 98
jim.berglund@edu.lycksele.se

