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KNUT CARLFORS
Skolan startade som ett handelsgymnasium i Västerås 1953. 
Knut Carlfors, som givit namn till Carlforsska, var rektor under 
åren 1953–1958. 1971 tillfördes en del kurser till Carlforsska 
från dåvarande Kristiansborgsskolan, bland annat handels
utbildningar, hushållsutbildningar, frisörutbildning etc.  
Från början hette vi Carlforsska skolan men bytte namn  
1992 till Carlforsska gymnasiet.

Här möts elever från olika program vilket gör att du lär känna nya 
människor och kan utvecklas som person. Gymnasietiden handlar  
inte bara om studier utan också om att ha roligt - det får du hos oss. 

På Carlforsska IM erbjuder vi programmen Individuellt alternativ 
och Språkintroduktion. Vi erbjuder även utbildning på Fenix, för 
dig som är i behov av individuellt och utökat stöd samt på Wegas, en 
utbildning för elever med diagnoser inom autismspektrat. 

VI ÄR MÅNGA SOM ARBETAR  
FÖR ATT DU SKA NÅ DINA MÅL
Vi är lärare, speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, 
studie- och yrkesvägledare, fritidsledare och rektor som arbetar för 
att du ska nå dina mål. Välkommen till oss!

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Att gå Individuellt alternativ innebär att du läser ämnen som du 
saknar från grundskolan för att få behörighet till gymnasieskolan, 
vuxenutbildningen eller en väg vidare till arbete. Du kan också läsa 
hela, eller delar av, gymnasiekurser. Tillsammans med din mentor 
och studie- och yrkesvägledare planerar du hur din individuella 
studieplan ska se ut under din tid hos oss. Individuellt alternativ är 
anpassat efter dina förutsättningar och mål. Beroende på vilket mål 
du har läser du mellan 1-3 år. 

Introduktionsprogram  
– utvecklande utbildning
På Carlforsska IM står du som 
elev alltid i centrum. Här får du det stöd 
du behöver för att nå dina mål och 
studierna planeras tillsammans med dig.  

INTRODUKTIONSPROGRAM:

INDIVIDUELLT ALTERNATIV 
– här finns också Fenix och Wegas 

SPRÅKINTRODUKTION

Välj mellan   2    program!

SNABBINFO

WEBB www.vasteras.se/carlforsska 

Carlforsska gymnasiet
Sångargatan 1, 722 20 Västerås
Buss: Linje 2, 6 och 21

KONTAKT Studie- och yrkesvägledare Camilla Olsson,  
camilla2.olsson@vasteras.se, 021-39 25 85, eller  
Monica Lindell, monica.lindell@vasteras.se, 021-39 07 23
Wegas: Maria Rutqvist maria.rutqvist@vasteras.se,  
0738-67 64 81 
Fenix: Susanne Watkinson, 
susanne.watkinson@vasteras.se, 021-39 07 95
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Från Individuellt alternativ kan du gå vidare till gymnasieskolans 
nationella program, både yrkes- och högskoleförberedande program.  
Du kan även gå vidare till Yrkesintroduktion för att kombinera 
grundskolestudier och yrkesutbildning eller Programinriktat val  
för att kombinera grundskolestudier med nationellt program. 

FENIX – FÖR INDIVIDUELLT  
OCH UTÖKAT STÖD
Fenix är ett alternativ för dig som vill ha ett individuellt och utökat 
stöd. Här får du tid att lära i din egen takt och på det sätt som passar 
dig. Du kan också välja att prova på arbetslivet genom praktik.  
Du läser olika ämnen med start där du befinner dig i ämnet och kan 
fördjupa dig i friskvård, musik eller kreativ verkstad. Vi har flera 
lärare per klassrum så du kan få den hjälp du behöver. Vi finns i 
egna lokaler bland småföretagen på Bäckby Park. 

PERSONLIGT PÅ WEGAS
Wegas är en utbildning för dig med diagnos inom autismspektrum. 
Vi planerar tillsammans vilka kurser, inriktningar eller program 
du vill läsa. Här kan du läsa både grundskolekurser och gymnasie-
kurser, det finns även möjlighet att få praktik. 

SPRÅKINTRODUKTION  
– SVENSKA I FOKUS
På språkintroduktion är målet att du ska lära dig svenska så fort som 
möjligt. Du läser i första hand ämnena svenska som andraspråk och 
matematik, därefter lägger vi till ämnen som du behöver beroende 
på vad ditt mål är. Ditt mål kan exempelvis vara att gå ut i arbetslivet 
snabbt, läsa vidare inom vuxenutbildningen eller att få ihop 8 eller 
12 betyg för att kunna söka ett gymnasieprogram. Din mentor och 
studie- och yrkesvägledare hjälper dig göra en bra studieplan. Du kan 
även få stöd i dina studier av en studiehandledare på ditt modersmål. 

 Engagerad och kompetent personal som alla jobbar för att du 
ska nå dina mål 

 Individuella studier som är anpassade efter dig och som 
förbereder dig för fortsatta studier eller arbetslivet 

 Utveckla din självständighet och personlighet

 Studiebesök och kontakter med samhälls- och arbetsliv

 En bärbar dator som du har med dig under hela  
din studietid

PÅ CARLFORSSKA INTRODUKTIONSPROGRAM FÅR DU: 

En viktig del av din utbildning är att förstå hur det svenska samhället 
fungerar. Därför gör vi studiebesök och bjuder in gästföreläsare som 
berättar om olika delar av samhället.

SAMVERKAN MED RUDBECKIANSKA GYMNASIET
Språkintroduktion på Carlforsska gymnasiet och Språkintro duktion 
på Rudbeckianska gymnasiet samverkar för att kunna ge dig bästa 
möjliga undervisning utifrån din språkliga nivå i svenska.  Därför kan 
det bli så att du läser hela eller delar av din språkintro duktion på 
Rudbeckianska gymnasiet.



Skolverksamheter

Västerås stad skolverksamheter
721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00, Fax: 021-39 10 20 
E-post: info@vasteras.se
Webb: www.vasteras.se
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VÄSTERÅS STADS 
 GYMNASIESKOLOR
Västerås kommunala skolor utvecklas och  
växer tillsammans med näringsliv och högskola.  
Genom ett nära samarbete med företag i regionen 
anpassar vi utbildningar för att möta morgon- 
dagens behov. Här kan du som elev påverka, 
trivas och upptäcka nya intressen. Vi erbjuder 
utbildningar inom allt från service, ekonomi  
och språk till idrott, byggnation och senaste  
tekniken. Med ett brett urval och  högsta  
kvalitet är vi som allra starkast.

Välkommen till framtidens skola!
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