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Logotyp
Stadens verksamheter

I de lägen en kommunal verksamhet enbart behöver visa sitt namn 
skrivs verksamhetens namn i kommunens typografi, centrerat under 
Logogrupp Svart. Verksamhetstypen sätts i Duplicate Bold (kapitäler) 
medan sundbyberg sätts i Duplicate Light. Denna sammanställning kallas 
verksamhetsgrupp. Se exempel här nedan.

Andra märken eller symboler utöver verksamhetsgruppen är inte tillåtna. 
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Lärling, hår- och makeup stylist

L ÄRLING

Lärling på S:t Martins gymnasium är för dig som 
redan har siktet inställt på drömyrket och vill 
komma ut i arbetslivet och börja jobba så fort det 
bara går, det finns även möjlighet att fortsätta 
studera inom yrkeshögskola eller högskola. 

Som gymnasielärling gör du större delen av 
din yrkesutbildning på en praktikplats. Gymna-
siegemensamma ämnen läser du i skolan.
För att lyckas bra på en arbetsplats krävs att du är 
motiverad och intresserad av yrket. Det är extra 
viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar och 
vara nyfiken, kommunikativ, vara bekväm med 
vuxna och sköta dina studier. Du behöver också 
vara beredd att göra hela arbetsdagar eftersom 
du följer arbetsplatsens tider. 

Under dina tre år hos oss ska minst hälften av 
din utbildning genomföras på en arbetsplats.

Efter din gymnasieutbildning finns stora möj-
ligheter att arbeta på t.ex. skönhetssalong, med 
stilrådgivning, i mode och skönhetsbutiker,  
teater, reklam och mediabranschen samt mode-
industrin. Det finns många möjligheter för  
den som vill studera vidare såsom hud och  
spaterapeut, inköpare, nagelterapeut, samt  
vidareutvecklas inom makeup och hårstylist- 
yrket som exempel.

Inriktningen vänder sig till dig med ett stort intresse 
för ett framtida yrke inom skönhet och mode, men du 
kan också välja att läsa för att kunna studera vidare på 
universitet och högskola.  

INRIKTNING STYLIST
HANTVERKSPROGRAMMET

S:T MARTINS GYMNASIUM är ett  
kommunalt gymnasium i Sundbyberg och hos 
oss går ca 300 elever.

Vi har tre olika inriktningar: Yrkesprogrammen 
Frisör, Stylist och Personbil. 

Våra yrkesutbildningar leder till en yrkesexamen 
med möjlighet att uppnå grundläggande
högskolebehörighet under din gymnasietid. 

 E-post: gymnasieinfo@sundbyberg.se 
Telefon: 08-706 87 72
Besöksadress: Rissneleden 142, Valla 
Park

www.stmartinsgymnasium.se


