PM - HAPPENINGS
I huvudentrén på Industrivägen 7 möter skolledning och studievägledare upp för frågor och
funderingar. Elevrepresentanter och lärare finns på plats och visar sina program.

på Industrivägen 7 finns programmen:
BYGG och ANLÄGGNING
I verkstaden finns åk1 som visar vad de gör under sitt första år samt vilka yrken det går att välja
på, åk2 informerar om programmet i helhet och hur det är att gå bygg.

EKONOMI
Se vårt bildspel som beskriver upplägg och tankar bakom vårt ekonomiprogram.
Åk2 berättar om karaktärskurser samt sina UF-företag i kursen Entreprenörskap/företagande.
Åk3 berättar om sina gymnasiearbeten och samarbetet med sina fadderföretag.

EL och ENERGI
Eleverna visar våra verkstäder, ger information om elektrikeryrket och det ges möjlighet att
prova olika aktiviteter. Vi bjuder traditionsenligt på vår alltid uppskattade ”Varmkorv á la ohm”

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE – oss hittar du mitt emot biblioteket
Det nya programmet för dig som vill göra karriär inom handeln. Möt våra lärlingar som berättar
om hur det är att studera på programmet och att vara en del av det lokala näringslivet. Eleverna
visar också upp sina kreativa affärsidéer, UF. Företag som eleverna själva driver. Välkommen!

NATURVETENSKAP
Åk2 informerar om programmet och kurser.
Några elevgrupper visar lite olika aktiviteter inom naturkunskap och matematik.

SAMHÄLLSVETENSKAP – våning 2
Möt våra engagerade elever som ger information och hjälper till att reda ut frågor och
funderingar tillsammans med er. Vi kommer att ha bildspel, informationsbord m.m.

TEKNIK – i Ljusgården
På "Hyllan" träffar ni våra teknikelever som ger information om vår dagliga verksamhet, visar
upp vår tekniska utrustning samt ger exempel på aktuella projekt.
Företagsrepresentanter från Teknikcollege finns på plats

VÅRD och OMSORG – våning 2
Ni träffar elever och lärare som berättar om programmet. Vi visar metodrummet, där möter ni
vår nya interaktiva docka som behöver ett namn, var med och rösta fram det! Prova på att ta ert
blodtryck och puls, öva på HLR, ta blodsocker-prov samt känna på taktil massage. Välkommen!

I våra kringliggande lokaler finns programmen:
BARN OCH FRITID – Industrivägen 6, mitt emot huvudbyggnaden
Ni mötet våra elever som informerar om ett teoretiskt och självutvecklande år. Focus på att kunna föra
dialog och representera sig själv. Åk 2 eleverna berättar om praktiken som kommer i åk 2 och åk 3.

MEDIA - ESTETISKA – Industrivägen 6, mitt emot huvudbyggnaden
Välkommen att närvara vid presentationen av Media som våra elever genomför. Prova-på foto &
film! Du får gå på rundvandring och ställa frågor om kurser, ämnen och skolan i allmänhet.
Vi bjuder på go´fika!

INDUSTRITEKNISKA – Industrivägen 8, norr om stora parkeringen
Åk1 kommer att visa vad vi gör i de olika inriktningarna på Industritekniska programmets
verkstad tex olika svetsmetoder, svarvning, fräsning samt olika former av underhåll.

FORDON och TRANSPORT – Verkstadsgatan 4, bakom bilprovningen
Hos oss kan ni provsitta olika fordon ex. lastbil och truck. Vi ger information om programmet.
Verksamhet pågår i lokalerna, elever kommer genomföra lektions-moment. Det blir
överraskningar och tävlingar. Uppvisning av fordon från verkstäder och åkerier. Testa vår
lastbilssimulator. Vi bjuder på fika.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIU BANDY och INNEBANDY
Finns utanför skolans bibliotek och informerar hur du kan få möjlighet att kombinera dina
studier med bl.a. nationell idrottsutbildning.

BIBLIOTEKET
Kom och besök vårt fina skolbibliotek. Utmärkelse ett skolbibliotek i världsklass 2018–2022.
Årets skolbibliotek 2018.

FOTOGRAFERING Foajén Industrivägen 6
Kom och fota dig och få en polaroidbild direkt i handen Media – Estetiska programmet

Café 6:an håller öppet
Industrivägen 6, Kom in på en fika

VÄLKOMMEN!

