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Lagom stor skola med teamkänsla

Vår skola är alldeles lagom. Det ger en stark 
teamkänsla. Hos oss ska alla ha chansen att nå 
sina mål. Vi inleder alltid läsåret med ett läger, 
där vi lär känna varandra, och gör sedan ett 
flertal aktiviteter och utflykter tillsammans med 
fokus på teambuilding och ledarskap. 

Må bra – prestera bra
Det är verkligen så. Mår man bra så är det lättare 
att prestera bra. Vi har tillgång till Perstorp AB:s 
träningslokaler, fotbollsplan och löpslingor och 
äter god och bra lunch på Persgårdens Restau-  
rang! Vi satsar målmedvetet på att vara en hälso-
skola och erbjuder bland annat frivillig, lärarledd 
träning, roliga aktiviteter och gemensam frukost 
varje fredag.  

Jobba direkt efter gymnasiet 
eller plugga vidare?

Våra utbildningar ger dig en bred bas och behö-
righet för vidare studier på universitet och hög-
skola precis som andra teoretiska program. Det 
bästa är att du också blir yrkesutbildad, vilket 
gör att du kan jobba och resa innan du pluggar 
vidare. Genom APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
får du kunskaper och kontakter som gör steget 
in i yrkeslivet kortare. Vet du att du vill jobba 
efter gymnasiet, men ändå ha en dörr öppen för 
framtida studier så kan du kombinera praktik 
med högskoleförberedande teori.

Praktik på riktigt  –  
i Sverige och utomlands 

Praktik och studiebesök, både i Sverige och 
utomlands, är viktiga delar av utbildningen. Du 
har 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
på nationella och internationella företag. Dessa 
veckor ger dig viktiga kunskaper, erfarenheter 
och kontakter.

Under dina tre år på Perstorp Tekniska Gymnasium 
får du vid flera tillfällen möjlighet att resa. Vi gör 
både korta och längre resor, allt ifrån studiebesök 
på företag till guidade turer i London eller praktik i 
Kina. Du får erfarenheter och ett nätverk av kontak-
ter både i närområde och ute i världen.

Anställningen börjar på  
Perstorp Tekniska Gymnasium

Perstorp AB är vår huvudman. Ett internationellt 
företag med produktion i flera länder. Vi har 
också ett flertal andra starka företag som samar-
betspartners. Detta ger våra elever unika möjlig-
heter till givande praktikplatser, studiebesök och 
fortsatt arbete – både i Sverige och utomlands.

Teknik är 
framtiden!

Du som väljer att plugga hos oss har 
verkligen valt rätt. I stort sett alla 
branscher behöver unga människor med 
tekniska kunskaper. Genom att plugga 
en teknisk gymnasieutbildning öppnar 
du många dörrar till spännande vidare-
utbildningar och jobb. 

Välkommen till oss!

Följ oss @perstorpgymnasium 
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Industritekniska 
programmet
Det Industritekniska programmet ger en bred 
bas med samma behörighet för vidare studier 
på universitet och högskola som exempelvis 
NV-programmet, samtidigt får du en yrkesutbild-
ning och möjlighet att arbeta efter gymnasiet. 

När du går det Industritekniska programmet är du inriktad på 
tekniskt avancerade yrken. Med inriktningen processteknik lär 
du dig övervaka, förstå, styra och utveckla processdatasystem 
och kemiska industriprocesser. 

Efter utbildningen kan du bl. a. jobba som processoperatör 
eller laboratorietekniker. Väljer du vidare studier kan du söka 
utbildningar inom alla grenar, beroende på vilka valbara kurser 
du läst.
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El- och 
energiprogrammet
Tycker du att det verkar spännande att program-
mera en robot? Vill du lära dig att planera el eller 
installera, driftsätta och felsöka produktions-
utrustning? På El- och energiprogrammet med 
inriktning automation utvecklas dina förmågor 
att planera, installera och sätta automatiserade 
produktionssystem i drift. 

Du får lära dig ny teknik och samarbeta med näringsliv och in-
dustri. Du får en attraktiv yrkesutbildning och kan börja arbeta 
direkt efter gymnasiet. Vill du hålla dörren öppen för framtida 
vidareutbildningar så kompletterar du med valbara kurser. 

Efter utbildningen kan du bl. a. jobba som automationstekni-
ker eller industrielektriker. Väljer du vidare studier kan du söka 
utbildningar inom alla grenar, beroende på vilka valbara kurser 
du läst.

      Vad gör tidigare elever?

Under min tid på Perstorp tekniska gymnasium 
har jag praktiserat på Perstorp AB vilket 
resulterade i att jag fick sommarjobb där. I 
trean hade jag mitt gymnasiearbete inne på 
Perstorp AB och fick bra kontakt med företaget. 
2020 fick jag åter igen sommarjobb och har 
nu fått förlängt. Jag jobbar som process- 
operatör och övervakar och kontrollerar  
en kemisk process.
/Maria Youssef

“Jag bor i Linköping och pluggar till civil- 
ingenjör inom industriell ekonomi. Något 
jag tidigt märkt på universitetet är hur bra 
grund PG ger, då man generellt läser många 
fler kurser samtidigt som alla praktik- och 
sommarjobbstillfällen ger goda möjligheter 
inom arbetslivet.”
/Lukas Ekberg

      Vad gör tidigare elever?

“Mina framtidsvisioner har alltid varit glas-
klara – jag ville bli industrielektriker. Jag fick 
chansen att praktisera på Perstorp AB vilket 
ledde till sommarjobb och nu är jag tillsvida-
reanställd. Drömmen är att kunna kombinera 
mitt nuvarande jobb som underhållselektriker 
med att jobba som deltidsbrandman.”
/Andy Khan

”Jag tog studenten 2019 och erbjöds jobb på 
Celanese redan innan jag hade slutat skolan.
Det är fördelen med bra praktikplatser. Som 
automationstekniker har jag väldigt varieran-
de arbetsuppgifter, vilket är kul. Det handlar 
mycket om felsökning – ett utmanande jobb 
men roligt eftersom det gör att man aldrig 
slutar att utvecklas.”
/Alvin

Vad kan jag jobba med 
direkt efter gymnasiet?

• Industrielektriker
• Automationstekniker
• Mekatroniker
• Maskintekniker
• Instrumenttekniker 

Om du vill ha en dörr öppen 
till högskolan, lägger du till 
högskoleförberedande kurser.

Vad kan jag jobba med 
direkt efter gymnasiet?

• processoperatör
• laboratorietekniker

Vad kan jag läsa vidare till 
direkt efter gymnasiet?

• Socionom
• Mikrobiolog
• Biomedicinsk analytiker
• Civilingenjör
• Sjuksköterska
• Högskoleingenjör
• Polis
• Ekonom
och mycket, mycket mer.
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*Skolinspektionens nationella enkätgranskning som visar hur skolan  
upplevs av elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare. 

De stora siffrorna visar Perstorp Tekniska Gymnasiums resultat. 

Här trivs eleverna!

På Perstorp Tekniska Gymnasium stormtrivs elever-
na och rekommenderar skolan till andra. Det visar 
resultatet från Skolinspektionens granskande enkät. 

Eleverna fick svara på frågor inom fjorton kate-
gorier som berörde allt från trygghet och trivsel 
till undervisning och delaktighet – och resulta-
tet hamnade en bra bit över snittet på i stort 
sett alla kategorier. 

8,4*(6,3)

Jag har studiero 
på lektionerna.

9,6*(7,5)

Jag är nöjd 
med min skola 

som helhet.

Teknikprogrammet
Teknikprogrammet, med inriktning Produktions-
teknik, är vårt splitternya program som är för 
dig som redan nu vet att du kommer att läsa 
vidare på högskolan direkt efter gymnasiet.

Här inriktar vi oss på teknik och naturvetenskap och du har 
möjlighet att fördjupa dig inom matematik, fysik, kemi och 
biologi. I utbildningen ingår också 8 veckors APL (praktik), 
både produktions- och ingenjörsinriktad. Din APL gör du på 
internationella företag med stor möjlighet att knyta framtida 
kontakter.

Vi ser en framtid för dig som högskole- eller civilingenjör på 
högteknologiska företag inom många branscher som exempelvis 
teknik, kemi och mekanik.

   

Vi är ett teknikcollege
En utbildning för dig som ser en fram-
tid som högskole- eller civilingenjör på 
högteknologiska företag. Hos oss får 
du den unika möjligheten till praktik-
platser, studiebesök och kanske fort-
satt arbete på internationella företag.  

NYHET!
2022

”Perstorp AB är ett globalt företag inom kemi- 
branschen. Vill du gå i en gymnasieskola med 
engagerade lärare och utbildningar förankrade 
i arbetslivet och gillar teknik – då är Perstorp 
tekniska gymnasium definitivt något för dig!” 
/Jan Secher, President & CEO Perstorp Holding AB

”Perstorp kommun har ett fantastiskt bra 
Tekniskt Gymnasium, unikt för en så liten 
kommun. Som företagare i Perstorp är detta 
viktigt att stötta. Dessutom behöver vi utbilda 
fler tekniker, gärna då eltekniker. Skåne och 
Sverige saknar den kompetensen idag.”
/ Ola Hansson, VD på företaget FAAC
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Ett Teknikcollege är en kvalitetssäkrad utbild-
ning som styrs av företagens framtida 
behov av kompetens. Godkända ut-
bildningar anses viktiga för landets 
industriella tillväxt.   



Perstorp Tekniska Gymnasium
Perstorp AB, 284 80 Perstorp, 
Besök: Hässleholmsvägen 8
0435-37680, skolan@perstorpgymnasium.se 

perstorpgymnasium.se

Kom och hälsa på! Se vår skola, 
träffa elever och lärare och ställ 
frågor. Har du siktet inställt på vidare 
studier, planerar du att jobba direkt 
efter gymnasiet, eller vill du hålla 
båda dörrarna öppna? Då är vår skola 
din skola! 

På vår hemsida hittar du information.
perstorpgymnasium.se

Följ oss @perstorpgymnasium 

Öppet hus & 
skuggning


