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På Tycho Braheskolan förbereder vi dig för 
framtida studier och en arbetsmarknad i föränd-
ring – allt inom ramarna för våra områden natur, 
teknik och vård. Vi har en tydlig akademisk prägel 
och ställer krav på ditt personliga engagemang i 
lärandet, men finns alltid till hands när du behö-
ver stöd. Med handledning av våra duktiga lärare 
kommer du under dina gymnasieår få en stadig 
grund inför vidare studier och arbete. På Tycho 
Braheskolan ger vi dig redskapen och förutsätt-
ningarna för att möta framtiden som en stjärna. 

Vi vill att du ska lyckas
Vår vision handlar om att alltid ta fram det  
bästa lärandet för varje elev. Därför är vi många 
på skolan som vill och kan ge dig den utmaning 
och det stöd just du behöver för att nå dina mål. 

Må bra är bra
Du pluggar bättre när du mår bra. Därför har vi 
ett elevhälsoteam som jobbar främjande för att 
du ska ha bästa möjliga förutsättningar i dina 
studier. Att du når dina mål är vårt uppdrag.

Plugga tillsammans 
På Tycho Braheskolan finns en stark pluggkultur. 
Biblioteket är välbesökt och på eftermiddagarna 
samlas våra elever för att tillsammans jobba  
med de mest utmanande uppgifterna. 

Come as you are  
– leave as a star

Framtidsval 
Vår studievägledare hjälper dig med frågor och 
funderingar du har om studieval inom och efter 
gymnasiet. Du får också vägledning när det gäller 
yrkesval och framtida karriärvägar. 

Språkintroduktion
På skolan finns också plats för dig som behöver 
lära dig mer svenska för att bli behörig till vidare 
utbildning. 

Vi älskar att tävla
Tävlingar är kul. Särskilt när man vinner. Och det 
gör vi ganska ofta. Vi har en historia av mycket 
goda resultat i nationella matematik- och uppfin-
nartävlingar. Varje år har vi på skolan en ”simul-
tanschackturnering”, där 20 elever får möta en  
av våra lärare som är ett riktigt schacksnille.  
Vågar du ställa upp?

Det ska vara kul 
Jobb och plugg i all ära – vi tycker att det ska 
vara kul på många sätt på gymnasiet. Elevkåren  
på Tycho Braheskolan har Sveriges största elev- 
kårsrum  – 155 kvm – med pingisbord, biljard 
och TV-spel. 100 % av skolans elever är medlem-
mar i kåren och det pågår massor av aktiviteter 
och projekt du kan engagera dig i. 

”Att tävla är att mötas: att möta andra med 
samma intresse och inte minst att möta 
och utmana sig själv. Man blir en vinnare 
bara genom att våga delta. Att lyckas och 
att misslyckas är viktiga delar i den process 
som lärandet faktiskt är.”
Anette Lilja, rektor
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På naturvetenskapsprogrammet får du ägna  
dig åt de naturvetenskapliga ämnena och  
hitta svar på många spännande frågor om hur  
vår värld fungerar. Du får också veta mer om 
naturvetenskapens idéer, hur de har påverkat  
vår nutid och hur aktuell forskning ser ut. Här får 
du utveckla din förmåga att tänka kritiskt, hitta  
logiska förklaringar och arbeta med naturveten-
skapliga metoder. Matematiken genomsyrar  
flera av programmets ämnen och löper som en 
röd tråd genom utbildningen. Programmet har  
två inriktningar. 

Inriktning Naturvetenskap och  
samhälle 
Du fördjupar dig i hur politiska, ekonomiska,  
geografiska och sociala förhållanden har format  
och påverkat vårt samhälle. Vi studerar den lokala 
politiken liksom internationella maktcentra som 
EU och FN och dess beslutsvägar. 

Inriktning Naturvetenskap 
Här utforskar du både universum och de små  
cellerna som är livets byggstenar. Du utvecklar 
din förmåga att planera och genomföra experi-
ment och att redovisa resultaten.

Naturvetenskaps- 
programmet

Högskoleförberedande

Särskild variant med musikinriktning 
Har du ett stort musikintresse? Här använder  
du din programfördjupning till tre musikkurser: 
ensemble, estetisk kommunikation och musik-
produktion. Varianten kan du välja i kombination 
med båda inriktningarna och du söker den direkt 
från åk 9. Urval sker genom antagningsprov. 

Medicinprofil 
I vår medicinprofil ägnar du en hel kurs åt  
medicinskt tillämpad fysik, kemi och biologi.  
Vi har ett unikt och mycket nära samarbete med 
Helsingborgs lasarett och du får ta del av före-
läsningar, göra studiebesök och studera tekniska 
tillämpningar i lasarettets moderna miljöer.  
Du kan välja medicinprofilen i kombination  
med båda inriktningarna. Intresseanmälan görs  
i samband med din ansökan. 

Vad kan programmet leda till?
Exempel på yrken/utbildningar du kan gå vidare 
till efter att ha gått ut naturvetenskapliga pro-
grammet är: apotekare, biomedicinsk analytiker, 
civilingenjör, dietist, djursjukvårdare, fysiker, hög- 
skoleingenjör, kemist, kiropraktor, kriminaltekniker, 
polis, läkare, optiker, fysioterapeut, sjuksköterska, 
tandläkare, veterinär och mycket mer.

Med rätt utrustning och mycket tid 
för laborationer kommer du snart att 
upptäcka hur spännande världen är 
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Är du en idéspruta och entreprenör som gillar 
matematik och tekniska lösningar? Tänker du  
dig en framtid som ingenjör? Vill du ha en  
hållbar utveckling och är nyfiken på framtidens 
teknik? Är du beredd att tillämpa matematik i 
många skilda sammanhang? Då passar teknik-
programmet dig. 

Utbildningen har nyligen blivit certifierad för  
Teknikcollege, ett samarbete med branschen  
för att kunna ge en modern utbildning med  
riktigt hög kvalitet. 

Samspelet mellan människa, natur och teknik 
är kärnan i utbildningen. Vi jobbar med teknik-
utveckling på ett hållbart och ingenjörsmässigt 
sätt, från idé till färdig produkt. Utbildningen 
innehåller problemlösande arbetsformer och 
matematiken är språket du använder i alla de 
tekniska kurserna. Därför är det riktigt viktigt  
att du gillar matematik och är nyfiken på att 
tillämpa den i olika sammanhang. 

Arbetsmarknaden skriker efter duktiga tekniker 
och ingenjörer. Men för att bli framgångsrik 
behövs flera olika kompetenser. Du behöver ha 
språket med dig för att förklara och sälja in dina 
tekniska idéer. När ditt tekniska kunnande kombi-
neras med kreativitet och entreprenörsanda når 
du fram. Humanistiska och demokratiska värde-
ringar och kunskap om vårt samhälle hjälper  
dig att använda tekniken på ett ansvarsfullt sätt. 
Allt detta lär du dig på våra fyra inriktningar:

Design och produktutveckling 
Informations- och medieteknik 
Samhällsbyggande och miljö 

Teknikvetenskap 

Teknikprogrammet
– Ingenjörsprogrammet

Högskoleförberedande

TE4 – ett fjärde år gör dig till  
gymnasieingenjör 
På 178 dagar fördjupar teknikprogrammets fjärde 
år dina kunskaper om teknikutveckling inom vald 
branschspecifik profil och gör dig anställningsbar.  
Tycho Braheskolan erbjuder profilerna Informa-
tionsteknik och Design och produktutveckling.  
På båda profilerna ingår praktik (APL) om 14 
veckor ute på företag. Efter examen får du titeln 
gymnasieingenjör. Utbildningen är såväl teoretisk 
som praktisk, och du erövrar ny kunskap sam- 
tidigt som du provar den i praktiken, både i skolan 
och på ditt APL-företag. På så sätt utvecklar och 
förfinar du din ingenjörsmässiga kompetens. 
Kombinationen ger dig värdefulla kunskaper  
som är mycket eftertraktade av näringslivet. 
Antagningen är rikstäckande. 

Vad kan programmet leda till?
Exempel på yrken och utbildningar du kan gå 
vidare till efter teknikprogrammet är: designer 
och produktutvecklare, IT-samordnare, nätverks-
tekniker, programmerare, arkitekt, projektledare, 
lantmätare, högskoleingenjör eller civilingenjör 
inom olika branscher som brand, bygg, drift, 
industriell ekonomi, energi, drift, fastighet, flyg, 
industri, produktion mm.

På Tych värderas samtalet och 
det gemensamma lärandet högt./6 Läs mer på helsingborg.se/tychobraheskolan



På vård- och omsorgsprogrammet tränar du  
omvårdnad, bemötande och kommunikation.  
Du lär känna dig själv och får en förståelse för 
människors olika behov och livsvillkor. Under 
utbildningen får du minst 15 veckors arbetsplats-
förlagt lärande (APL). Din APL i åk 1 och åk 2 
görs inom äldreomsorg, hemvård eller rehabili-
tering. I åk 3 gör du din APL inom ramen för dina 
fördjupningskurser. 

Under det andra studieåret hos oss kan du  
välja ”högskolepaketet” som individuellt val för 
att få högskolebehörighet. Efter tredje året på 
vård- och omsorgsprogrammet kan du avlägga 
både yrkesexamen och få grundläggande behö-
righet för högskolestudier. 

Vård och omsorgs- 
programmet

Yrkes- och högskoleförberedande

Utbildningen ingår i ett certifierat vård- och  
omsorgscollege. Om du går ut med minst betyget 
E i alla ämnen får du ett diplom som bevis på att 
du gått en kvalitetssäkrad utbildning. 

Inom vård- och omsorgsprogrammet kan du just 
nu välja någon av följande fördjupningar:

Akutsjukvård 
Barnsjukvård 
Psykiatri 

Samarbete med Helsingborgs lasarett 
I åk 3 ges möjlighet till fem veckors APL på  
Helsingborgs lasarett. Du får en viktig del av  
ditt lärande på akutsjukvårdsavdelningar inom 
specialiserad psykiatri, hjärtenheten, ortopeden, 
infektionsavdelningen, neonatal samt barnmedi-
cinsk avdelning. Vi har också sedan många år ett 
unikt samarbete med ambulansverksamheten på 
Helsingborgs lasarett. 

Vad kan programmet leda till? 
Inom hälso- och sjukvård kan du arbeta på sjuk-
hus, vårdcentral eller inom hemsjukvård. Inom  
socialtjänst och LSS kan du arbeta i särskilt bo-
ende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst 
eller som personlig assistent. Utbildningen kan 
efter komplettering leda till fortsatta studier på 
yrkeshögskola eller högskola och därefter arbete 
som arbetsterapeut, polis, sjukgymnast, sjuk- 
sköterska eller socionom. 

Yrkesintroduktion mot vård  
och omsorg 
Är du inte behörig till ett nationellt program?  
Introduktionsprogrammet ger dig en utbildning 
att bygga vidare på, antingen en gymnasieutbild-
ning eller som grund för ett yrkesarbete. 

Elever på VO som gör sin praktik får inte 
medicinera men annars gör de samma 
arbetsuppgifter som de anställda.
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”Vårt fokus är utbildning av högsta kvalitet för 
att på absolut bästa sätt förbereda våra elever 
för kommande studier och yrkesliv.”

”Härlig stämning, såväl bland 
elever som bland personal!”

”Hos oss blir eleverna sedda och 
bekräftade. Vi hjälper eleverna 
att växa som människor och att 
lyckas med sina studier.”

Lärare matematik 
och fysikKatarina

Vesterberg

Lärare svenska 
och engelska

Cecilia
Lauer

Lärare 
vårdämnen

Anneli Lillsjö
AnderssonLärare kemi 

och biologiTomas
Persson

”Vi kopplar samman teori med 
laborationer för att väcka 
nyfikenhet och skapa förståelse 
för naturvetenskapen.”
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helsingborg.se/tychobraheskolan

Studievägen 4
252 47 Helsingborg
042-10 57 38

Nyfiken på våra program?
Besök oss under vårt öppet hus för att ta 
reda på om Tycho Braheskolan är din skola:

Lördagen den 25 november 2017
Klockan 10:00–13:00

Öppet hus


