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Skapa framtiden med oss

För att lyckas driva Sveriges bästa tekniska gymnasieskola behövs enga

gemang, erfarenhet och kompetens. Jag vågar påstå att vi har allt detta 

och ännu mer på Mälardalens Tekniska Gymnasium. Tillsammans med 

tre starka företag kan jag och mina kollegor ge dig en teknikutbildning 

utöver det vanliga, där de bästa lärarna ger dig en verklighetsnära 

utbildning inom modern teknik, utveckling och produktion. Vi som arbetar 

på skolan, våra ägarföretag Scania och AstraZeneca och vår samarbets

partner Telge vill att du ska utvecklas till en medarbetare i världsklass. 

Det låter stort, men faktum är att våra grundarföretag tillhör de bästa i 

världen inom sina branscher. De behöver medarbetare i världsklass.

Det är snart tio år sedan vi slog 

upp portarna till Mälardalens 

Tekniska Gymnasium och sedan 

dess har närmare 450 elever 

tagit studenten från oss där samt

liga tagit gymnasieexamen med 

dubbel kompetens, det vill säga 

högskolebehörighet och 

yrkeskompetens. Det är jag 

otroligt stolt över.

Du behöver inga tekniska för

kunskaper för att börja hos oss. 

Det viktigaste är att du är nyfiken och har viljan att lära dig. Både i 

undervisningen och under praktikperioderna får du pröva på hur det 

är att jobba på riktigt. Studietakten är högre än i en vanlig 

gymnasieskola. Du satsar mer, men du får också mer tillbaka. 

Visst låter det spännande att få vara med och skapa framtiden.

Varmt välkommen till oss!

Susann Jungåker
Rektor/VD
Mälardalens Tekniska Gymnasium

Scania, AstraZeneca och Telge står bakom dig 
Mälardalens Tekniska Gymnasium är ett unikt samarbete mellan ägarföretagen Scania och AstraZeneca samt sam
arbetspartnern Telge. Det innebär att du får studera i en verklig arbetsmiljö och känna på hur det går till på en tekniskt 
inriktad arbetsplats. Om du väljer vår skola får du arbetslivserfarenhet medan du studerar. Du får möjlighet att tillämpa 
det du lär dig i lektionssalen direkt på arbetsplatserna. Bättre kan det inte bli.

”DU BEHÖVER INGA TEK-
NISKA FÖRKUNSKAPER FÖR 
ATT BÖRJA HOS OSS. ÄVEN 
OM DU ALDRIG VARIT I EN 
VERKSTAD ELLER TESTAT TEK-
NISK UTRUSTNING, LÄR VI 
DIG GRUNDERNA SNABBT. 
DET VIKTIGASTE ÄR ATT DU 
ÄR NYFIKEN OCH HAR VIL-
JAN ATT LÄRA DIG.”
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Att jobba med teknik är spännande och stimulerande oavsett om

du jobbar med produktion, underhåll eller utveckling. Det är

tekniska lösningar som ser till att allt som produceras håller en

jämn och hög kvalitet.

Duktiga tekniker behövs för att bevaka och utveckla tillverkningsprocessen och för att ut

veckla framtidens produkter. Sverige har en lång och framgångsrik tradition inom teknik. Det 

råder brist på både tekniker och ingenjörer. Vi vågar påstå att den bästa vägen att utbilda 

dig inom teknik börjar hos oss på Mälardalens Tekniska Gymnasium.

TEKNIK GER BÅDE DIG OCH VÄRLDEN EN BRA FRAMTID

Har du tänkt på att du alltid är omgiven av tekniska innovationer? Teknik är allt från stolen 

du sitter på som någon designat, konstruerat, producerat och monterat, till hörlurarna till din 

mobiltelefon. Detsamma gäller spisen, internet, värktabletten, hjulet, glasögonen och bussen 

som tar dig till skolan. Teknik är en del av våra liv på många olika sätt. Men mest spännande 

är all den teknik som inte finns, som fortfarande väntar på att upptäckas. På Mälardalens 

Tekniska Gymnasium får du de metoder och verktyg du behöver för att kunna arbeta med att 

skapa framtidens teknik. Och göra vår vardag lite bättre.

VÅRA ÄGARE SCANIA OCH ASTRAZENECA

Skolans mål är att utbilda ambitiösa, nyfikna och yrkesskickliga medarbetare. Vi vill att 

du ska vara med och utveckla våra ägarföretags processer och produkter så att de kan 

behålla den världsledande ställning de redan har. Två starka företag skapar en stabil och 

långsiktig verksamhet.

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med sina partners 

och kunder driver de omställningen till ett hållbart transportsystem. Scania grundades 1891 

och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och 

utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Eu

ropa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. 

Scania är en del av TRATON SE.

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveck

ling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Koncernen finns i över 100 länder och 

har cirka 57 000 anställda.

VÅR SAMARBETSPARTNER TELGE

Telge ska bidra till ett attraktivare Södertälje genom en enklare vardag med tjänster inom 

bostäder, lokaler, el, vatten, värme och stadsnät. Telgekoncernen har cirka 800 medarbetare 

och ägs av Södertälje kommun. Förutom ovan nämnda tjänster är Telge verksam inom hamn, 

inköp, science center och arbetsmarknadsinsatser för unga vuxna.
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VAD VORE VÄRLDEN
UTAN KREATIVA TEKNIKER?
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Hos oss får du en förstklassig undervisning i kombination med

praktik i det verkliga livet. Det finns också många andra fördelar,

inte minst i form av lokaler och utrustning.

Vårt mål är att vara Sveriges bästa tekniska gymnasieskola. För att lyckas behöver vi ha Sve

riges bästa lärare. Vi ställer höga krav på våra lärare, men erbjuder också de bästa förutsätt

ningarna för att bedriva undervisning med hög kvalitet. Vi har också förmånen att ha duktiga 

lärare som bland annat har utbildat elever som representerat det svenska yrkeslandslaget i 

Worldskills i CNCteknik och CAD.

• Du garanteras anställning direkt efter studenten på Scania eller AstraZeneca

• Utöver studiebidraget får du 1 000 kronor per månad i studiebonus 

om du läser enligt den utökade studieplanen

• Under din studietid får du tillgång till en egen bärbar dator

• Du har möjlighet att träna gratis på Scanias träningsanläggning

• Du får fria måltider i Scanias personal restaurang. Börja dagen med en 

stadig frukost och välj mellan flera goda rätter till lunch

VILL MAN BLI BÄST I SVERIGE KRÄVS DET 70 ÅRS TRÄNING

Mälardalens Tekniska Gymnasium är en ambitiös vidareutveckling av Scania Industrigym

nasium, som startades redan 1941. Sedan dess har gymnasiet utbildat mängder av duktiga 

tekniker som haft och har framgångsrika karriärer, både inom och utanför Scania. Sedan 

AstraZeneca blev delägare och Telge samarbetspartner har skolan utvecklats och breddats 

ytterligare. Ambitionen är självklar. Vi ska erbjuda den bästa tekniska utbildningen i Sverige. 

Skolan ligger centralt i Södertälje, intill Scanias huvudkontor. Hos oss hittar du en inspirerande 

miljö som andas teknik, där erfarna och entusiastiska lärare håller i undervisningen.

Trovärdighet, respekt och engagemang är våra tre ledord som skapar en alldeles speciell 

skola som du nu har möjlighet att söka till. Ett bättre sätt att försäkra dig om en bra framtid 

finns knappast!
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DE BÄSTA LÄRARNA
OCH FÅ ELEVER PER LÄRARE
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ÅK 1
FÖRSTA ÅRET HOS OSS BYGGER PÅ ATT DU 
SKA FÅ EN SÅ BRED BAS SOM MÖJLIGT, 
OAVSETT OM DU VILL BÖRJA JOBBA DIREKT 
EFTER GYMNASIET ELLER OM DU VILL 
STUDERA VIDARE.

Redan under ditt första år hos oss får du en bred teknisk grund-
utbildning där du bland annat får lära dig CNC-, robot- och 
bearbetningsteknik. Du får också tillgång till den senaste utrust-
ningen som används på företagen idag. Vi varvar utbildning 
genom att varannan vecka koncentrera oss på teoretiska kurser, 
så som matematik, svenska, engelska och CAD, för att veckan 
därpå ha praktisk undervisning i verkstaden. Under första året 
kommer du dessutom att vara ute på APL i 3 veckor på Scania, 
AstraZeneca eller Telge. Vi kan tack vare våra ägarföretag även 
erbjuda betalt sommarjobb i 4 veckor mellan årskurs 1 och 2.
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Svenska 1 100 p

Matematik 1c 100 p

Matematik 2c 100 p

Engelska 5 100 p

Samhällskunskap 1b 100 p

Cad 1 50 p

Produktionskunskap 1 100 p

Tillverkningsunderlag 1 100 p

Människan i industrin 1 100 p

Produktionsutrustning 1 100 p

Datorstyrd produktion 1 100 p

Produktionsutrustning 2 100 p

Sammanfogning 50 p

Underhåll - Driftsäkerhet 100 p

Mekatronik 1 100 p

Robotteknik 100 p

Idrott och hälsa 1 50 p

TOTALT 1 550 p



ÅK 2
UNDER ANDRA ÅRET FÅR DU FÖRDJUPA 
DINA KUNSKAPER OCH SKAPA DE BÄSTA 
FÖRUTSÄTTNINGARNA INFÖR FRAMTIDA 
ARBETEN OCH STUDIER.

Under ditt andra år fortsätter du att fördjupa dina kunskaper 
inom bl.a. CNC-teknik och CAD. Du får även utbilda dig inom 
underhållsteknik och produktutveckling. Vi fortsätter varva 
utbildningen genom att varannan vecka koncentrera oss på 
de teoretiska fortsättningskurserna i matematik, svenska och 
engelska för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verk-
staden. Det är under årskurs 2 som du väljer vilken nivå på 
högskolebehörighet du vill satsa på. Du har APL i 6 veckor på 
Scania, AstraZeneca eller Telge. Och tack vare våra ägarföre-
tag kan vi även erbjuda betalt sommarjobb i 8 veckor mellan 
årskurs 2 och 3.
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Svenska 2 100 p

Matematik 3c 100 p

Engelska 6 100 p

Fysik 1a 150 p

Cad 2 50 p

Produktutveckling 1 100 p

Industritekniska processer 1 100 p

Praktisk ellära 100 p

Elkraftteknik 100 p

Datorstyrd produktion 2 100 p

Produktionsutrustning 3 100 p

Sammanfogning 50 p

Idrott och hälsa 1 50 p

TOTALT 1 200 p



ÅK 3
UNDER TREDJE ÅRET FÅR DU 
SPECIALISERA DIG INOM DET 
TEKNIKOMRÅDE DU BRINNER FÖR. 

Under ditt tredje år väljer du att rikta in dig på den teknik 
du tycker är roligast och mest intressant. Du får välja mel-
lan produktions- och bearbetningsteknik, underhålls teknik 
automation, underhållsteknik mekanik samt design- och 
produktionsutveckling. Gymnasiearbetet genomför du under 
APL ute på företagen i ett skarpt projekt. Vi varvar utbildning 
med kurser som CAD/CAM, programmerbara styrsystem och 
produktutveckling med bland annat kemi och engelska 7. Efter 
studenten är du garanterad 6 månaders visstidsanställning 
om du uppfyller alla krav och förväntningar under dina tre år 
hos oss.

* Valbar kurs

Historia 1a1 50 p

Religionskunskap 1 50 p

Teknik 1 150 p

Svenska 3 100 p

Kemi 1* 100 p

Gymnasiearbetet 100 p

Fysik 2* 100 p

Engelska 7* 100 p

Matematik 4* 100 p

Matematik 5* 100 p

PRODUKTIONS- OCH BEARBETNINGSTEKNIK

Datorstyrd produktion 3 100 p

Datorstyrd produktion 4 100 p

Cad/Cam 100 p

UNDERHÅLL MEKANIK OCH AUTOMATION

Programmerbara styrsystem 100 p

Mät- och styrteknik 100 p

Avhjälpande underhåll 1 100 p

DESIGN- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

Datorstyrd produktion 3 100 p

Produktionskunskap 2 100 p

Produktutveckling 2 100 p

TOTALT - 1 250 p
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Teknikutbildning med 
dubbel kompetens från TE och IN

Med vår unika teknikutbildning får du dubbel kompetens – yrkeskompetens och högskole

behörighet. Det innebär att du läser både industritekniska programmet och teknik programmet. 

Efter utbildningen får du garanterad anställning med spännande utvecklingsmöjlig heter på 

Scania eller AstraZeneca. Samtidigt blir du behörig till 

fortsatta studier på högskola och universitet.

Utbildningen sker i en verklighetsnära miljö tack vare kopplingen till Scania, AstraZeneca 

och Telge. Det innebär att du redan under gymnasiet får praktisk yrkeserfarenhet och  

kunskap om hur det går till ute på en arbetsplats. Studietakten är högre än i en vanlig 

gymnasieskola. Du satsar mer, men får också mer tillbaka. Under studietiden får du 

1 000 kr per månad i studiebonus och på sommaren får du garanterat sommarjobb, om du 

följer den utökade studieplanen samt har godkänt omdöme från praktiken. Efter godkänd 

examen är du garanterad anställning på Scania eller AstraZeneca.

Under ditt första år hos oss kommer du att få en bred teoretisk och teknisk grundutbildning 

med tillgång till den senaste utrustningen. I årskurs två får du fördjupa dina kunskaper och till 

tredje läsåret får du välja specialisering inom ditt favoritområde. Vad du än väljer att studera 

får du minst grundläggande högskolebehörighet med möjlighet att läsa upp till särskild hög

skolebehörighet.



En av de stora fördelarna med vår skola är att du är garanterad

jobb efter utbildningens slut. Samtidigt blir du behörig till fortsatta

studier på högskola och universitet.

ANSTÄLLNING DIREKT

När du är klar och har en godkänd examen, blir du erbjuden sex månaders anställning 

på Scania eller AstraZeneca. Samtidigt blir du behörig till fortsatta studier på högskola 

och universitet.

Med vår yrkesutbildning kan du få jobb som till exempel maskinoperatör, montör eller 

underhållstekniker direkt efter gymnasiestudierna. Du får dessutom behörighet till hög skolan 

om du vill läsa vidare till exempelvis civilingenjör. Efter högskoleutbildningen är det naturligtvis 

en fördel att du har studerat på Mälardalens Tekniska Gymnasium om du söker jobb hos 

något av våra grundarföretag. Ni känner ju redan varandra.

PRAKTIK MITT I VERKLIGHETEN OCH BETALD SOMMARPRAKTIK

Vi bedriver utbildning mitt i verkligheten. Under studietiden genomförs minst 31 veckors 

meningsfull praktik hos något av våra grundarföretag. Under praktiken får du prova på 

att arbeta i företagens olika produktions och underhållsprocesser. Du kommer även att 

få besöka ett antal olika teknikavdelningar för att tydligare koppla ihop det du lärt dig 

på skolan med hur det fungerar i verkligheten.

Praktiken blir en väl använd och rolig tid, då du får prova på att jobba på riktigt med allt vad 

det innebär.

När du läst klart årskurs 1 erbjuds du fyra veckor betald sommarpraktik och mellan årskurs 2 

och 3 erbjuds du ytterligare åtta veckor betald sommarpraktik. Detta för att du ska få möjlig

het att känna på hur det är att arbeta på riktigt i ett arbetslag med ansvar i produktions och 

underhållsprocessen. Du slipper också att leta efter ett sommarjobb då detta redan ingår i 

vår utbildning.



GARANTERAT JOBB OCH
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
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HARRY 
HAR SIKTET 
PÅ DESIGN

VANJA 
SER FRAM 
EMOT ATT 
VARVA TEORI 
OCH PRAKTIK

ALEKSA 
UPPSKATTAR 
MILJÖN  
PÅ SKOLAN
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JAG HETER VANJA BERG OCH BOR I STRÄNGNÄS 

Jag bor med min familj i Strängnäs. Eftersom det 
går en direktbuss därifrån till skolan fungerar 
det bra att pendla till och från skolan även fast 
det är en bit. 

 Jag hade hört från många att Mälardalens 
Tekniska Gymnasium är en jättebra skola. 
Det gjorde att jag gick på öppet hus, var 
med på en provapådag och deltog på 
tjejkvällen för att se om det stämde. Och det 
gjorde det! Skolan uppfyller alla mina förvänt
ningar som jag samlat på mig under besöken. 
Mitt tips till andra som ska söka till gymnasiet är 

att vara med på de event som skolan anordnar, för det 
ger en rättvis bild på hur det är på riktigt sen. 

Jag gillar att det är en ganska liten skola vilket gör att 
man känner igen alla elever som går här och lärarna är 
verkligen toppenbra.  

Det här första året såg jag verkligen fram emot att 
få varva teori och praktik vilket jag har fått göra samt 
att jag har fått lära mig massor av nytt, framförallt 
i verkstadskurserna. 

Efter studenten tänker jag ta visstidsanställning och 
hoppas så klart på förlängd anställning efter det.

JAG HETER HARRY KARLSSON OCH BOR I TUMBA

Innan jag bestämde mig för att söka till 
skolan var jag med på en provapådag. 
Då fick jag vara med en heldag i skolan. 
Det gav mig en bra inblick i hur det skulle 
vara att gå på skolan och tack vare mitt 
intresse för design så bestämde jag 
mig för att söka. Att man dessutom är 
garanterad jobb efter studenten kändes 
både spännande och som en fantastisk 
möjlighet. Jag bor i Tumba och det fungerar 
smidigt att ta sig till och från skolan 
med pendeltåget. 

Under mitt första år på skolan hade jag praktik på 
bearbetning, vilket både var roligt och intressant. 
Jag har under årskurs 2 fått läsa produktutveckling där 
vi använt 3Dskrivarna vilket jag verkligen såg fram emot. 
Nu väntar fler spännande kurser i årskurs 3.   

Skolan håller en hög standard med den senaste tekniken 
och fräscha lokaler. Det bästa är dock lärarna som är helt 
fantastiska! De finns alltid där, vill elevernas bästa och 
stöttar i alla lägen.

JAG HETER ALEKSA PETROVIC OCH BOR I SÖDERTÄLJE

Jag bor i Södertälje, ganska nära skolan, vilket 
gör att jag kan cykla hit. En stor anledning till 
att jag sökte till skolan var att två stora före
tag, Scania och AstraZeneca, äger skolan.

Skolan lever verkligen upp till alla 
mina förväntningar.

Det finns så mycket bra att säga om skolan. 
Fräscha lokaler och engagerade lärare som 
fokuserar på lösningar. Det känns även väldigt 
lyxigt med den frukostbuffé som vi får varje 
morgon i Scanias personalmatsal. 

Mitt mål är att jag ska känna att jag gjort det bästa 
av de tre åren på skolan och att jag är nöjd med 
betygen. Jag ska ta tillvara på all kunskap jag får på 
lektionerna och all erfarenhet som jag kommer att få 
ute på praktikplatserna så att jag kan få en så bra 
visstidsanställning som möjligt. Det jag ser mest fram 
emot att få lära mig är CNCprogrammering som jag 
verkligen vill bli bra på.
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10 bra skäl
att söka till oss

Stark koppling till näringslivet med Scania, AstraZeneca 
och Telge som står bakom din nya skola. 

Garanterad visstidsanställning efter utbildningen.

Ett gemensamt första år och tid att känna efter vilket val 
du vill göra under andra och tredje året. 

Grundläggande högskolebehörighet för alla 
och möjlighet att läsa upp till särskild behörighet. 

Betalt sommarjobb och studiebonus på 1 000 kronor extra 
i månaden om du följer den utökade studieplanen. 

Praktik på riktigt på Scania, AstraZeneca och Telge.

Fokus på teknik genom att varva teori och praktik varannan vecka. 

Studier i moderna lokaler med den senaste utrustningen.

De bästa lärarna och få elever per lärare. 

Den bästa studiemiljön där många med samma intresse möts 
och skapar en speciell känsla och ett arbetsklimat som ger resultat.
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Vägbeskrivning för besökare  
om du kommer med pendeltåg till 
Södertälje Hamn
Kliv av vid Södertälje Hamn. Gå till
vänster när du kommer ut från statio
nen. Följ gångvägen under järnvägs 
och motorvägsbron. Det tar ca. 5 min. 
Vid den lilla parkeringen finns en 
snurrgrind där vi kan släppa in dig.

Promenadväg

I vår kalender kan du 

se när vi bjuder in till 

aktiviteter som öppet hus, 

tjejkväll och NP-boost.

Besök oss på 

malardalenstekniska.se

Några exempel på  
resesätt från andra orter

ESKILSTUNA
SJ tåg alt. buss.

NYKÖPING
Buss

STOCKHOLMS C
Pendeltåg.

VAGNHÄRAD
Buss

STRÄNGNÄS
Dirkektbuss



Vagnmakarvägen 3
 151 87 Södertälje 
info@malardalenstekniska.se
www.malardalenstekniska.se
08-553 70901

Mälardalens
Tekniska
Gymnasium
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