PLUGGA TILL ETT

YRKE
BYGG - TRANSPORT - VÅRD

VILKET PROGRAM DU ÄN VÄLJER
KOMMER DU ATT FÅ
VÄRDEFULLA KUNSKAPER
OCH KOMPISAR FÖR LIVET.

ELEVER SOM TRIVS OCH LYCKAS!
Det kan vara svårt att välja gymnasium.
Ska du välja som kompisen? Eller som
dina vårdnadshavare vill?
Vårt tips är att gå på din egen känsla
och välja utifrån dina framtidsdrömmar.
Skolan ska kännas personlig och trygg.

Hos oss på Kunskapscompaniet gymnasium lär alla känna varandra och
vi har en positiv, öppen och trevlig stämning.
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18 nov kl 18.00 - 19.3
0
21 nov kl 10.00 - 12.0
0
19 jan kl 18.00 - 19.3

Efter avslutad gymnasieutbildning kan våra elever börja arbeta direkt eller
inleda studier på högskola och universitet.
För oss är det jätteviktigt att alla elever mår bra. Därför finns det skolsköterska,
skolkurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare som stöttar när
det behövs.
På skolan är det spännande och roligt varje dag. Utöver skolarbetet ordnas
bland annat kanotpaddling, lådbilsrally, hälsodagar och under riktigt kalla
vintrar badar vi isvak.

Jobba direkt eller plugga vidare - Du väljer!

BYGG OCH ANLÄGGNING
BYGG
EN BRA GRUND
ATT STÅ PÅ!

En stor del av utbildningen är praktisk och du kan dessutom få möjlighet
att gå som lärling vilket innebär att mer än hälften av utbildningen sker på
riktiga arbetsplatser.
Första året läser alla gemensamt. Andra läsåret väljer du en riktning mot
husbyggnad eller måleri. Minst 30 veckors arbetsplatsförlagt lärande
(APL) ingår alltid.
Husbyggnad: Du lär dig olika verktyg och tekniker för husbyggnad,
renovering och ombyggnation. Du kan specialisera dig till att i framtiden
arbeta som träarbetare, betongarbetare eller murare.
Måleri: Du lär dig om färger och material, måleri, tapetsering och olika
former av dekormålning.
Efter att du avslutat ditt gymnasieprogram kan du börja jobba direkt
eller gå vidare till studier. Du väljer!

Efter gymnasiet kan du bland annat jobba som snickare, murare,
målare och även inom specialyrken som golvläggare, undertaksmontör, plattsättare, glasarbetare, takläggare eller håltagare.

LÄRLING
Från år två kan du läsa som lärling.
Under större delen av din gymnasieutbildning är du ute på en arbetsplats
och lär dig yrket.
Du får 1000 kr extra i studiebidrag
och en bra kontakt med framtida
arbetsgivare.

Byggbranschen är intressant, bred och spännande att utbilda sig inom.

DIN FRAMTID
KAN GÖRA SKILLNAD
FÖR ANDRA!

VÅRD OCH OMSORG

På vård- och omsorgsprogrammet
lär du dig att ge vårdtagare omsorg,
omvårdnad och ett gott bemötande.
I utbildningen kombineras kunskaper
från olika ämnesområden t.ex. vårdoch omsorg, medicin, hälsopedagogik
och psykologi.
Andra året på vård- och omsorgs-

Utbildningen öppnar vägar för många olika yrkesinriktningar
som till exempel undersköterska, specialistundersköterska,
sjuksköterska, tandsköterska, apotekare, sjukgymnast,
socionom, polis, brandman, hälsopedagog och dietist.

programmet har du möjlighet att
välja inriktning. Du kan antingen välja
att studera till en grundläggande

Arbetsplatsförlagt lärande och

yrkesexamen eller välja till kurser som

metodövningar ingår i utbildningen

ger dig behörighet till att läsa vidare på

vilket leder till viktiga kunskaper i

högskola eller universitet.

den kommande yrkesrollen.

Stora möjligheter till jobb direkt efter examen eller vidare studier.

UNIK MÖJLIGHET TILL
KOSTNADSFRIA KÖRKORT
UNDER SKOLTID!

FORDON OCH TRANSPORT
På fordonsprogrammet lär du dig chaufförsyrket. Du blir en skicklig och
ansvarsfull förare som kan ratta olika typer av fordon. På schemat finns
körträning och möjlighet att utan kostnad ta ditt körkort under studietiden.
Hos oss börjar du läsa dina yrkeskurser direkt i ettan. De teoretiska ämnena
läser du parallellt.
Genom praktik hos företag lär du dig att använda och fördjupa dina
kunskaper och du skaffar dig bra kontakter som kan leda till jobb.
Efter att du avslutat ditt gymnasieprogram kan du börja jobba direkt eller
gå vidare till studier. Du väljer!

Du kan bland annat jobba som lastbilschaufför, speditör, transportledare, åkare, kranbilsförare, trafikledare eller budbilsförare.

Möjlighet att kostnadsfritt ta
körkorts behörigheterna B, BE, C,
CE, truckkort samt ADR - tillstånd
för farligt gods, YKB och krankort.

Stora möjligheter till välbetalt jobb direkt efter examen.

VAD TYCKER ELEVERNA?
”

Ett praktiskt program passar mig
bra då jag tidigare var skoltrött.
Skolan har bra lärare, god mat
och schyssta klasskompisar.
Kasper, Byggprogrammet

”

Jag valde vårdprogrammet för
att man får en hel del möjligheter
till jobb men jag kan även plugga
vidare om jag vill.
Emma, Vårdprogrammet

Meningsfullt och roligt i skolan -Varje dag!
Jobba direkt eller plugga vidare -Du väljer!

”

KC är en bra skola och vi har
en bra relation med lärarna här.
Ingenting är omöjligt, utan
vi löser saker på bästa sätt.
Philip, Fordonsprogrammet

Meningsfullt och roligt i skolan -varje dag!

På www.kunskapscompaniet.se
hittar du mer information om
ÖPPET HUS OCH
PROVA PÅ-DAGAR

PROGRAMPLANER

Har du frågor eller vill hälsa på?
Kontakta vår rektor, Peter Axelsson
076-723 21 80
peter.axelsson@kunskapscompaniet.se

