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Vill du följa ett av våra program för en dag? Ja, då 
är du varmt välkommen att höra av dig till oss och 
vår SYV Börje Ekman 0731-56 47 59, alternativt. 
SYV Karoline Larsen 0530-182 60. Kontakta även 
din egen SYV om ditt intresse för detta.
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Dahlstiernska gymnasiet är det självklara valet, 
där du blir sedd och bemött med respekt och där 
vi ser till dina behov. För att du ska lyckas med 
dina studier har vi valt att satsa på god lärartäthet 
i många kurser. Vi har en hög ambitionsnivå med 
en aktiv studiecoachning.

Om Dahlstiernska gymnasiet

TILLSAMMANS SKAPAR VI DIN FRAMTID

”Skuggning”

✓ kompetenta och engagerade lärare

✓ trygghet och gemenskap

✓ aktiv och förebyggande elevhälsovård

✓ en egen iPad

✓fräscha lokaler och ett trivsamt café

✓ hög grad av individanpassning

Dahlstiernska ger dig…



Utbildningen ger kunskap om relationer, hälsa, 
kommunikation och ledarskap. Som elev är du med 
och påverkar undervisningen och får lära dig  med-
inflytande och praktisk demokrati.


Lärarna har en samsyn när det gäller pedagogik 
och kommunikation. Under hela studietiden tränar 
du också på att samspela med andra, eftersom 
programmet förbereder för yrken som kräver 
samarbetes- och ledarförmåga.


På Barn- och fritidsprogrammet lär man sig yrket 
genom att vara ute på en arbetsplats, minst 50% 
av studietiden. Dina erfarenheter använder vi sedan 
i skolarbetet som görs inne på Dahlstiernska.

Vi försöker också göra olika studiebesök för att få 
en insikt i olika yrken inom området.

Elevkommentar:

Agnes och Linn: 
”Vi tycker att Dahlstiernska är bra för det är inte så 
många elever i klasserna och det är lätt att få nya 
vänner.”

Programinformation 
Vill du veta mer? Hör av dig till Helena Eliasson 
Andersson eller Henrik Olsson, 0530-182 87

SYV Börje Ekman, 0731-56 47 59

SYV Karoline Larsen, 0530-182 60

Programöversikt

Inriktningar 
Fritid och hälsa 
Fritids- och 
friskvårdsverksamheter

Fritids- och 
idrottskunskap


Pedagogiskt och 
socialt arbete 
Pedagogiskt arbete

Socialt arbete 1


Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Programfördjupning

300 p 
200 p


100 p


300 p 

200 p

100 p


200 p 

100 p 

600 p

Gymnasie-
gemensamma kurser 
Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 / Svenska 
som andraspråk 1


Program-
gemensamma kurser 
Hälsopedagogik

Naturkunskap 1a2

Kommunikation

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Pedagogiskt ledarskap

Samhällskunskap 1a2

Svenska 2 / Svenska 
som andraspråk 2

100 p 

50 p


100 p     

100 p

50 p

50 p

50 p


100 p


100 p

50 p


100 p

100 p

100 p

100 p

50 p


100 p

Högskoleförberedelse 
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3, 
Engelska 6 för att nå grundläggande högskole-
behörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge 
ytterligare behörighet.
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BARN- OCH FRITIDS- 
PROGRAMMET 
LÄRLINGSVARIANT

Barn- och fritid ger dig en mängd möjligheter att 
utveckla ditt intresse för människor. Du kan få en 
yrkesexamen och börja jobba direkt efter gymnasiet.



Husbyggnad ger kunskap i nybyggnation, 
renovering och ombyggnation av bostäder och 
lokaler samt även broar och andra anläggnings-
konstruktioner.

Mark och anläggning ger kunskap i markarbeten 
för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna 
ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar. Vi 
erbjuder även certifikat för grävmaskin m.fl.

Plåtslageri ger kunskaper inom byggnads- och 
ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med 
ett yttre klimatskydd och ett fungerande inomhus-
klimat i en kombination av design och teknisk 
funktion.


Som lärling är du ute på en arbetsplats minst 50% 
av studietiden. Resten av kurserna, yrkesteori och 
de teoretiska kurserna görs inne på Dahlstiernska.

Elevkommentar:

Hamed: 
”Det bästa med utbildningen är att man får vara 
ute mycket på arbetsplatsen.”

Programinformation 
Vill du veta mer?

Hör av dig till Anders Emanuelsson, 0530-183 48

SYV Börje Ekman, 0731-56 47 59

SYV Karoline Larsen, 0530-182 60

Programöversikt

Inriktningar 
Husbyggnad 
Husbyggnad 1

Husbyggnad 2

Husbyggnad 3 - 
ombyggnad

Husbyggnads-
processen


Mark och anläggning 
Anläggning 1

Anläggning 2

Anläggningsprocessen


Plåtslageri 
Plåtslageri - grunder

Plåtslageriprocessen

Ventilationsplåtslageri


Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Programfördjupning

700 p 
100 p

200 p

200 p


200 p


500 p 
100 p

200 p

200 p


400 p 
100 p

200 p

100 p


200 p 

100 p 

500- 
800 p

Gymnasie-
gemensamma kurser 
Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 / Svenska 
som andraspråk 1


Program-
gemensamma kurser 
Bygg och anläggning 1

Bygg och anläggning 2

100 p 

50 p


100 p     

100 p

50 p

50 p

50 p


100 p


200 p

200 p

Högskoleförberedelse 
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3, 
Engelska 6 för att nå grundläggande högskole-
behörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge 
ytterligare behörighet.
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BYGG- OCH 
ANLÄGGNING 
LÄRLINGSVARIANT

Bygg- och anläggningsprogrammet, lärlingsvariant 
med inriktningarna Husbyggnad, Mark och 
anläggning och Plåtslageri.



Inriktningen Elteknik ger kunskap i att installera, 
underhålla och reparera elanläggningar, el-
distributionsnät, larm samt tv och datanät. 
Inriktningen kan leda till yrken som elektriker 
verksam inom installation eller eldistribution. Andra 
möjliga yrken är till exempel hisstekniker och 
larmtekniker.


Efter avslutad utbildning går de flesta vidare och 
blir företagslärling inom sin inriktning. Denna 
lärlingsperiod, som görs på ett elföretag omfattar 
1600 timmar. I slutet av årskurs 3 görs ett 
elsäkerhetsprov som är ett branschprov utfärdat av 
Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).

Elevkommentar:

Anton: 
”Jag valde denna utbildningen eftersom jag ville 
syssla med något praktiskt.”

Programinformation 
Vill du veta mer?

Hör av dig till Peter Halvordsson, 0761-34 79 58

SYV Börje Ekman, 0731-56 47 59

SYV Karoline Larsen, 0530-182 60

Programöversikt

Inriktning 
Elteknik 
Elkraftteknik

Praktisk ellära

Elinstallationer

Kommunikationsnät 1


Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Programfördjupning

500 p 
100 p

100 p

200 p

100 p


200 p 

100 p 

700 p

Gymnasie-
gemensamma kurser 
Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 / Svenska 
som andraspråk 1


Program-
gemensamma kurser 
Datorteknik 1a

Elektromekanik

Energiteknik 1

Mekatronik 1


100 p 

50 p


100 p     

100 p

50 p

50 p

50 p


100 p


100 p

100 p

100 p

100 p

Högskoleförberedelse 
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3, 
Engelska 6 för att nå grundläggande högskole-
behörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge 
ytterligare behörighet.
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EL- OCH ENERGI- 
PROGRAMMET 
LÄRLINGSVARIANT

Du lär dig att försörja och stödja samhällsviktiga 
funktioner som produktion, installation och 
distribution av el-, energi- och vattensystem.



Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om 
tekniken i olika fordon.  Inom fordonsteknik 
behandlas fordons funktion och konstruktion samt 
diagnostik, reparation och service av fordon. 


Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som 
utbildningen leder till. Utbildningen ska därför 
utveckla din förmåga till fortsatt lärande i arbets-
livet och till att ta ansvar för din egen utveckling 
inom yrket. Du ska också utveckla kunskaper om 
och färdigheter i att välja rätt utrustning och metod 
för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, 
kvalitet, säkerhet och ekonomi.


Som lärling är du ute på en arbetsplats minst 50% 
av studietiden. Resten av kurserna, yrkesteori och 
de teoretiska kurserna görs inne på Dahlstiernska.

Elevkommentar:

Hampus: 
”Jag trivs bra och lärarna har bemött mig på ett 
bra sätt.”

Programinformation 
Vill du veta mer?

Hör av dig till Steefan Mårtensson, 0530-183 48

SYV Börje Ekman, 0731-56 47 59

SYV Karoline Larsen, 0530-182 60

Programöversikt

Inriktningar 
Personbil 
Personbilar - 
service.och 
underhållsteknik 

Lastbil och mobila 
maskiner 
Lastbilar och mobila 
maskiner - service 
och underhållsteknik 

Karosseri och 
lackering 
Karosseriteknik 
Lackeringsteknik 

Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Programfördjupning

400 p 

400 p 

400 p 

200 p 

100 p 

800 p

Gymnasie-
gemensamma kurser 
Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 / Svenska 
som andraspråk 1


Program-
gemensamma kurser 
Fordons- och 
transportbranschens 
villkor och 
arbetsområden

Fordonsteknik - 
introduktion

100 p 

50 p


100 p     

100 p

50 p

50 p

50 p


100 p


200 p


200 p

Högskoleförberedelse 
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3, 
Engelska 6 för att nå grundläggande högskole-
behörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge 
ytterligare behörighet.
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FORDON- OCH 
TRANSPORT 
LÄRLINGSVARIANT

Efter examen från programmet ska du ha de 
kunskaper som behövs för att arbeta som till 
exempel personbils- eller maskinmekaniker, 
bilskadereparatör eller billackerare.



Elevkommentar:

Kristoffer: 
”Detta är min 3:e plats som jag är på. Jag känner 
att min handelskunskap blir större av att arbeta i 
olika sorter av butiker.”

Programinformation 
Vill du veta mer? Hör av dig till Claes-Håkan 
Jonsson, 0727-09 92 00

SYV Börje Ekman, 0731-56 47 59

SYV Karoline Larsen, 0530-182 60

Programöversikt

Inriktning 
Försäljning och 
kundservice 
Personlig försäljning 1

Affärsutveckling och 
ledarskap

Praktisk 
marknadsföring 1

Inköp 1

Näthandel 1


Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Programfördjupning 
Exempelvis:

Företagsekonomi 1

500 p 

100 p

100 p


100 p


100 p

100 p


200 p 

100 p 

700 p 

100 p

Gymnasie-
gemensamma kurser 
Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 / Svenska 
som andraspråk 1


Program-
gemensammakurser 
Entreprenörskap

Personlig försäljning 1

Servicekunskap 1

Praktisk 
marknadsföring

Affärsutveckling och 
ledarskap

Brancshkunskap inom 
handel

Handel och hållbar 
utveckling

Information och 
kommunikation

Inköp 1

100 p 

50 p


100 p     

100 p

50 p

50 p

50 p


100 p


100 p

100 p

100 p

100 p


100 p


100 p


100 p


100 p


100 p

Högskoleförberedelse 
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3, 
Engelska 6 för att nå grundläggande högskole-
behörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge 
ytterligare behörighet.
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Försäljnings- och serviceprogrammet är ett 
omfattande program som ger många olika yrkes-
möjligheter. Vill du exempelvis arbeta som butiks-
säljare, inköpare eller butiksledare är detta ett 
passande program. Du får på utbildningen lära dig 
mer om arbete i en butik, t.ex kundservice, inköp, 
att leda och kontrollera varuflöden, butiksledning 
och försäljning.


Handelssektorn är en expansiv bransch som är 
under ständig utveckling. För att vara rustad för 
detta  läser vi bl.a kundservice, marknadsföring, 
näthandel och entreprenörsskap.


Som lärling är du ute på en arbetsplats minst 50% 
av studietiden. Resten av kurserna, yrkesteori och 
de teoretiska kurserna görs inne på Dahlstiernska.

FÖRSÄLJNINGS- OCH 
SERVICEPROGRAMMET 
LÄRLINGSVARIANT

På Försäljnings- och serviceprogrammet kan Du 
jobba i vilken affär som helst. Programmet passar 
dig som vill arbeta inom handelsyrken som säljare, 
inköpare och butiksledare.



Som gymnasielärling inom Industriteknik tillbringar 
du halva tiden i skolan och halva tiden på ett 
företag. I skolan får du lära dig om tekniska 
lösningar i teorin. Eftersom den industritekniska 
branschen förändras så snabbt tränas du i 
problemlösning och innovativt tänkande. Ett 
företags överlevnad kan vara helt beroende av sin 
inre kreativa kraft för att förändras.


På din lärlingsplats lär du dig att hantera industriell 
teknik. Där får du hantera utrustning, material och 
processer i praktiken.


Efter tre år kan du sikta på att jobba direkt eller 
studera vidare. Du har då bra grepp om industriell 
verksamhet så att du kan jobba med produkt- och 
produktionsplanering eller i själva produktionen.

Elevkommentar:

Lovisa: 
”Jag valde att utbilda mig till svetsare för att jag vill 
jobba med händerna och göra något praktiskt. 
Det är lätt att få en bra relation med lärarna.”

Programinformation 
Vill du veta mer?

Hör av dig till Daniel Roos, 0530-183 48

SYV Börje Ekman, 0731-56 47 59

SYV Karoline Larsen, 0530-182 60

Programöversikt

Inriktningar 
Driftsäkerhet och 
underhåll 
Avhjälpande

underhåll 1

Underhåll - 
driftsäkerhet

Underhåll - elteknik

Underhåll - lager och 
smörjteknik


Svetsteknik 
Produktutveckling 1

Kälsvets 1

Svets grund

Tillverkningsunderlag 1


Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Programfördjupning

400 p 

100 p


100 p


100 p

100 p  


400 p 
100 p

100 p

100 p

100 p


200 p 

100 p 

800 p

Gymnasie-
gemensamma kurser 
Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 / Svenska 
som andraspråk 1


Program-
gemensamma kurser 
Industritekniska 
processer 1

Människan i industrin 1

Produktionskunskap 1

Produktions-

utrustning 1

100 p 

50 p


100 p     

100 p

50 p

50 p

50 p


100 p


100 p


100 p

100 p

100 p

Högskoleförberedelse 
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3, 
Engelska 6 för att nå grundläggande högskole-
behörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge 
ytterligare behörighet.
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INDUSTRITEKNISKA 
PROGRAMMET 
LÄRLINGSVARIANT

Tycker du att underhållsteknik, processteknik eller 
svets låter spännande? Du kan du snart jobba inom 
ett tekniskt avancerat yrke, kanske med produktion 
eller driftsäkerhet som område.



En VVS-montör arbetar med att montera rör och 
system som gör att vi får en bra inomhusmiljö och 
kan duscha, laga mat och tvätta. En VVS-montör 
arbetar i bostäder, sjukhus, affärshus, kontor och 
andra byggnader. Förutom att montera rör 
installerar en VVS-montör värmepannor, solvärme, 
vatten-beredare, element och det som ingår i ett 
badrum såsom toalettstol, badkar och handfat. 


Såväl praktiskt som teoretisk utbildning sker i 
Åsensbruk med modern utrustning och fina lokaler. 
Under tre år har du ca 15 veckor ute på ett VVS-
företag. Efter tre år i skolan fortsätter du din 
utbildning som lärling på företaget. Det gör du i 
ungefär två år och därefter avläggs en yrkes-
examen för att få utbildningsbevis och bli 
certifierad VVS-montör.

Elevkommentar:

Albin: 
”Det är tryggt här och man märker att lärarna bryr 
sig på riktigt.”

Programinformation 
Vill du veta mer?

Hör av dig till Kent Palm, 0708-20 27 38

SYV Börje Ekman, 0731-56 47 59

SYV Karoline Larsen, 0530-182 60

Programöversikt

Inriktning 
VVS 
Entreprenadsteknik

Sanitetsteknik

Värmeteknik 1


Entreprenörskap

Injusteringsteknik

Sanitetsteknik 2

VVS-gassvetsning rör

VVS-svets och 

lödning rör

VVS-teknik

Värmeteknik 2

VVS TIG-svetsning rör


Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Programfördjupning

100 p

100 p

100 p


100 p

100 p

100 p

100 p

100 p


200 p

100 p

100 p


200 p 

100 p 

900 p

Gymnasie-
gemensamma kurser 
Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 / Svenska 
som andraspråk 1


Program-
gemensamma kurser 
Elkraftsteknik

Systemuppbyggnad

Värmelära

Verktygs- och 
materialhantering

100 p 

50 p


100 p     

100 p

50 p

50 p

50 p


100 p


100 p

100 p

100 p

100 p

Högskoleförberedelse 
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3, 
Engelska 6 för att nå grundläggande högskole-
behörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge 
ytterligare behörighet.
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VVS- OCH FASTIGHETS- 
PROGRAMMET 
SKOLFÖRLAGD

Drömmer du om ett rörligt och praktiskt arbete med 
goda framtidsutsikter? Då är VVS-programmet rätt 
val för dig.



Nu kan vi erbjuda en utbildning som är certifierade 
enligt Vård- och omsorgscollege. Det innebär att 
den är kvalitetssäkrad och att du kan räkna med 
praktik av hög kvalitet, med stöd av en erfaren 
handledare. Du får den kompetens som efterfrågas 
och blir attraktiv på arbetsmarknaden.


Gillar du att arbeta med människor? Inom vård- 
och omsorg finns en mängd olika yrken som ger 
dig många valmöjligheter för framtiden. Vad du än 
väljer kan du göra stor skillnad för människors 
hälsa och liv. Ingen dag är den andra lik och du får 
använda både hjärta och hjärna. 


Som lärling är du ute på en arbetsplats minst 50% 
av studietiden. Resten av kurserna, yrkesteori och 
de teoretiska kurserna görs inne på Dahlstiernska.

Elevkommentar:

Corine: 
”Att lära i verkligheten är att lära på riktigt.”

Programinformation 
Vill du veta mer? Hör av dig till Helena Eliasson 
Andersson eller Henrik Olsson, 0530-182 87

SYV Börje Ekman, 0731-56 47 59

SYV Karoline Larsen, 0530-182 60

Programöversikt

Programet saknar inriktningar, 
däremot kan du specialisera 
dig inom: 

• Funktionsnedsättning

• Hälso- och sjukvård

• Äldreomsorg

Gymnasie-
gemensamma kurser 
Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 / Svenska 
som andraspråk 1


Program-
gemensamma kurser 
Anatomi och 

fysiologi 1

Anatomi och

fysiologi 2

Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 1

Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 2

Gerontologi

Hälso- och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 2

Omvårdnad 1

Omvårdnad 2

100 p 

50 p


100 p     

100 p

50 p

50 p

50 p


100 p


50 p


50 p


100 p


100 p


100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

Psykiatri 1

Psykiatri 2

Samhällskunskap  1a2

Psykologi 1

Social omsorg 1

Social omsorg 2

Svenska 2 / Svenska 
som andraspråk 2

100 p

100 p

50 p

50 p


100 p

100 p

100 p

Högskoleförberedelse 
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3, 
Engelska 6 för att nå grundläggande högskole-
behörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge 
ytterligare behörighet.

Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Programfördjupning

200 p 

100 p 

200 p
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VÅRD- OCH OMSORGS- 
PROGRAMMET 
LÄRLINGSVARIANT

Du får en bra yrkesutbildning som ger dig rätt 
kompetens för att få jobb direkt efter utbildningen 
inom t.ex handikappomsorg, psykiatri, på sjukhus 
eller äldreomsorg.



Elevkommentarer:

Salsabil och Rahma: 
”Man får mycket hjälp av lärarna och man känner 
sig hemma här på skolan.”

Programinformation 
Vill du veta mer?

Hör av dig till Maria Franzén, 0530-182 56

Josef Westman, 0790-79 68 16 eller 

Jenny Dahlin, 0790-79 68 16

SYV Börje Ekman, 0731-56 47 59

SYV Karoline Larsen, 0530-182 60

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en 
utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt 
program och ska så snart som möjligt kunna antas 
till det nationella programmet.


Det nationella program som utbildningen är inriktad 
mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett 
högskoleförberedande program.


Yrkesintroduktion

Vi gör ett upplägg med inriktning mot ett speciellt 
yrke. Målet är att du ska komma ut på arbets-
marknaden eller förbereda dig för en senare 
fullständig yrkesutbildning på en lärlingsplats eller 
ett yrkesprogram.

Språkintroduktion

Har du kommit till Sverige nyligen kan du börja på 
språkintroduktion och läsa svenska och andra 
grundskolekurser, kanske även några gymnasie-
kurser. Därefter kan du söka ett nationellt 
gymnasieprogram, folkhögskola, komvux eller 
annan utbildning.


Individuellt alternativ

Individuellt alternativ innebär att vi lägger upp en 
helt skräddarsydd utbildning för dig. Du läser då in 
de grundskoleämnen som behövs för att söka till 
gymnasiet.

Individuell studieplan 
Alla elever följer en individuell studieplan. På 
introduktionsprogrammen är den individuella 
studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns 
något examensmål eller någon programstruktur,  
utan det är studieplanen som visar vad 
utbildningen ska innehålla.
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INTRODUKTIONS- 
PROGRAM Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever 

möjlighet att komma in på ett nationellt program, 
eller leda till att de kan få ett arbete.



FÖRSÄLJNING- OCH SERVICE 
LÄRLINGSVARIANT

Programinformation 
• Rektor: 0530-182 85 
• Admin: 0530-182 57 
• SYV: 0731-56 47 59

På nätet 
dahlstiernska.se 
facebook.com/dahlstiernska

INDUSTRITEKNIK 
LÄRLINGSVARIANT

FORDON- OCH TRANSPORT 
LÄRLINGSVARIANT

BYGG- OCH ANLÄGGNING 
LÄRLINGSVARIANT

VÅRD- OCH OMSORG 
LÄRLINGSVARIANT

EL- OCH ENERGI 
LÄRLINGSVARIANT

VVS- OCH FASTIGHET 
SKOLFÖRLAGD

SÖK VÅRA PROGRAM

BARN- OCH FRITID 
LÄRLINGSVARIANT


