Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium
Sommargatan 11
761 50 Norrtälje

Din framtid –ieval
di t t g y mn a s

Inför läsåret 2020–2021

Öppet hus

Prova på dag

Onsdag 20/11 kl 16–19
Onsdag 22/4 kl 16–19

Tisdag 10/12 kl 9–13
Tisdag 28/1 kl 9–13

Vänd på broschyren och läs om Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga ➤

1-1 SKOLA Alla elever får yrkesanpassade kläder och verktyg samt har tillgång till digitala hjälpmedel för att underlätta studierna.
SKOLLUNCH Denna måltid är en förutsättning för välmående, koncentrationsförmåga och utveckling. Därför bjuder vår skola på näringsrik och god
mat med salladsbord.
HÖGSKOLEPAKETET I alla våra program kan du som elev välja
högskolepaketet, vilket innebär att du läser de kurser som behövs
för att få grundläggande högskolebehörighet. Kurserna är Svenska 2,
Svenska 3 och Engelska 6. På NB ingår Svenska 2 i ordinarie kursutbudet
På EE ingår engelska 6 i ordinarie kursutbudet.
LÄRLING Alla våra yrkesprogram erbjuder lärlingsutbildning. Detta innebär
att du som elev i ett yrkesprogram har möjligheten att utveckla dina färdigheter på en arbetsplats, minst halva gymnasietiden.
INTRODUKTIONSPROGRAM Programinriktad individuellt val: kan du
söka som är godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och
engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. Du läser upp de
betyg du saknar inom det program som du har valt.
Yrkesintroduktion mot program: vänder sig till dig som saknar godkända
betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du läser upp de betyg du saknar
inom det program som du har valt. Yrkesintroduktion - Allmän: Studier i
kombination med APL. Studierna kan bestå av grundskoleämnen/ gymnasieämnen. Målet kan vara att få ett arbete eller bli behörig för ett yrkesprogram.
BRANSCHREKOMMENDERAD Vi är en branschrekommenderad skola.
BUSSKORT Alla elever får busskort, oavsett var man bor.

Besöks- och leveransadress:
Norrtelje Teknik- och
Naturbruksgymnasium
Sommargatan 11,
761 50 Norrtälje

Växel: 0176-188 11
E-post: info@teknikgymnasiet.se
Webb: www.teknikgymnasiet.se
www.facebook.com/Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium

Hästskötare
Naturbruksprogrammet
Inriktning: Djur
Profil: arbete med hästar
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter,
djur, mark, vatten eller skog.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera
inom yrkeshögskolan.
DJUR
Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och
människor. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. arbete med
hundar, djurskötare inom djurpark, djurvårdare eller hästskötare med
inriktning mot ridning eller annan hästsport.
APL
För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning.
Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Amilla går andra året på Häst
Varför ska man välja NTN?
Tycker man om hästar är det toppenbra.
Älskar att vara i stallet.
Varför ska man välja NB-programmet?
Duktig lärare, och det är förberedande för
hippolog-programmet.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

Programgemensamt
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk

100p
100p
200p

Inriktningskurser – djur
Djuren i naturbruket
Djurens biologi
Djurhållning

100p
100p
200p

Programfördjupning
Hästskötare
Hästkunskap 1
Hästkunskap 2
Hästkunskap 3
Ridning 1
Ridning 2
Ridning och körning
Aktivitetsledarskap
Svenska 2

100p
100p
100p
100p
100p
200p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Vill du bli hästskötare?

Vill du arbeta
med hundar?

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

Programgemensamt
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk

100p
100p
200p

Inriktningskurser – djur
Djuren i naturbruket
Djurens biologi
Djurhållning

100p
100p
100p

Programfördjupning
Arbete med hundar
Hundkunskap 1
Hundkunskap 2
Hundkunskap 3
Träning av hund
Djur- specialisering A
Djur- specialisering B
Sällskapsdjur 1
Aktivitetsledarskap
Svenska 2

100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Hund
Naturbruksprogrammet
Inriktning: Djur
Profil: arbete med hundar
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter,
djur, mark, vatten eller skog.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera
inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.
DJUR
Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och
människor. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. arbete med
hundar, djurskötare inom djurpark, djurvårdare eller hästskötare med
inriktning mot ridning eller annan hästsport.
APL
För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning.
Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Josefin går tredje året på Djur
Varför ska man välja NTN?
Lagom stor skola med trevliga och hjälpsamma
lärare.
Varför ska man välja Djur?
Om man är intresserad av djur och vill jobba med
det i framtiden, då är detta det rätta programmet
för dig.

Djurskötare
Naturbruksprogrammet
Inriktning: Djur
Profil: arbete med smådjur
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter,
djur, mark, vatten eller skog.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera
inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.
DJUR
Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och
människor. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. arbete med
hundar, djurskötare inom djurpark, djurvårdare eller hästskötare med
inriktning mot ridning eller annan hästsport.
APL
För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning.
Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Josefin går tredje året på Djur
Varför ska man välja NTN?
Lagom stor skola med trevliga och hjälpsamma
lärare.
Varför ska man välja Djur?
Om man är intresserad av djur och vill jobba med
det i framtiden, då är detta det rätta programmet
för dig.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

Programgemensamt
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk

100p
100p
200p

Inriktningskurser – djur
Djuren i naturbruket
Djurens biologi
Djurhållning

100p
100p
100p

Programfördjupning
Arbete med smådjur
Sällskapsdjur 1
Sällskapsdjur 2
Djur i Zoohandel
Hundkunskap 1
Djurvård inom djurens
hälso- och djurvård 1
Djur-specialisering A
Djur-specialisering B
Svenska 2

100p
100p
200p
100p
100p
100p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Vill du bli
djurskötare?

Vill du bli
lantbrukare?

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

Programgemensamt
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk

100p
100p
200p

Inriktningskurser
Lantbruk
Marken och växternas biologi
Djuren i naturbruket
Fordon och redskap

100p
100p
100p

Programfördjupning
Lantbruk
Lantbruksdjur 1
Lantbruksdjur 2
Lantbruksmaskiner 1
Lantbruksmaskiner 2
Servicetekniknaturbruk 1
Motor- och
röjmotorsåg 1
Växtodling 1
Växtodling 2
Svenska 2

100p
100p
100p
100p

Naturbruksprogrammet
Inriktning: Lantbruk
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter,
djur, mark, vatten eller skog.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera
inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.
LANTBRUK
Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik, produktion av varor och tjänster och lantbrukets betydelse för utvecklingen på landsbygden. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex.
landsbygdstjänster, lantbruk med inriktning mot maskiner, djur eller
växtodling.
Skolans egen hemgård är förlagd till Färsna gård i Norrtälje. På
Färsna finns djur och undervisningslokaler som skolan disponerar.
Skolan har ett samarbete med Norrtälje naturvårdsstiftelse.
APL
För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning.
Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

100p
100p
100p
100p
100p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Lantbrukare

Josefin går tredje året på Djur
Varför ska man välja NTN?
Lagom stor skola med trevliga och hjälpsamma
lärare.
Varför ska man välja Djur?
Om man är intresserad av djur och vill jobba med
det i framtiden, då är detta det rätta programmet
för dig.

Vill du bli Kyl- och
värmepumpstekniker?

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1
Programgemensamt
Praktisk ellära
Systemuppbyggnad
Verktygs och materialhantering
Värmelära
Inriktningskurser
kyl o värmepumpsteknik
Elkraftteknik
Kyl- och värmepumpsteknikgrund
Kyl- och värmepumpsteknikMiljö och säkerhet

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

100p
100p
100p
100p

100p
100p

VVS- och Fastighetsprogrammet
Inriktning: Kyl- och värmepumpsteknik
VVS- och Fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta
med tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation,
vatten och avlopp samt med fastighetsservice.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera
inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.
KYL- och VÄRMEPUMPSTEKNIK
Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av till exempel
kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Inriktningen ger möjlighet till
jobb som t.ex. kylmontör eller kyltekniker.
APL
För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning.
Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

100p

Programfördjupning
Kyl o värmepumpsteknik
Energieffektivisering
Installation
Service
Luftbehandling
Värmeteknik 1
VVS- svets- och lödning rör
Mät- och reglerteknik

100p
200p
200p
100p
100p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Kyl- och värmepumpstekniker

Razig går andra året på

Kyl- och värmepumpsteknik

Varför ska man välja NTN?
Små klasser, läraren hinner hjälpa alla elever.
Varför ska man välja Kyl- och värmepumpsteknikprogrammet?
Stor efterfrågan på arbetsmarknaden och det är
lätt att få jobb efter utbildningen.

VVS
VVS- och Fastighetsprogrammet
Inriktning: VVS
VVS- och Fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta
med tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation,
vatten och avlopp samt med fastighetsservice.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera
inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.
VVS
Du lär dig om installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. montör inom
VVS, så som service och entreprenader.
APL
För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning.
Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Dennis går tredje året på VVS
Varför ska man välja NTN?
Bra sköna lärare och bra inriktningar. Det är en liten skola med bra egenskaper och man lära känna
alla lärare fort.
Varför ska man välja VVSprogrammet?
Om man gillar praktiskt utförande och problemlösningar, så är VF-programmet kanonbra.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1
Programgemensamt
Praktisk ellära
Systemuppbyggnad
Verktygs- och
materialhantering
Värmelära

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

100p
100p
100p
100p

Inriktningskurser
Entreprenadteknik
Sanitetsteknik 1
VVS-svets och lödning rör
Värmeteknik 1

100p
100p
100p
100p

Programfördjupning
VVS
Luftbehandling
Sanitetsteknik 2
Kyl- och värmepumpsteknik grund
Injusteringsteknik
VVS- gassvetsning rör
VVS-teknik
Värmeteknik 2

100p
100p
100p
100p
100p
200p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Vill du arbeta som VVS montör?

Fastighet
VVS- och Fastighetsprogrammet
Inriktning: Fastighet
VVS- och Fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta
med tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation,
vatten och avlopp samt med fastighetsservice.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera
inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

FASTIGHET
Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar och funktioner hos system med tillhörande
komponenter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. fastighetstekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd.

Programgemensamt
Praktisk ellära
Systemuppbyggnad
Verktygs och
materialhantering
Värmelära

APL
För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning.
Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Inriktningskurser
Elkraftteknik
Fastighetsförvaltning
Fastighetsservice byggnader

100p
100p
100p

Programfördjupning
Fastighet
FastighetsKommunikation
Fastighets-automation 1
Kyl- och värmepumpsteknik grund
Fastighetsservice-Elarbeten
Fastighetsservice-VVS
Fastighetsservice-Ytor
VVS Svets och lödning rör
Luftbehandling
Värmeteknik 1

100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Anton går tredje året på fastighet
Varför ska man välja NTN?
Det är en liten bra skola med bra lärare.
Varför ska man välja
fastighetsprogrammet?
Det är ett varierat jobb och det är lätt att få jobb
efter utbildningen

Med reservation för ändringar.

100p
100p
100p
100p

Vill du arbeta som
fastighetstekniker?

Teknikprogrammet
Inriktning: samhällsbyggande och miljö
Teknikprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av teknik och
teknikutveckling.
I utbildningen får du bland annat lära dig om hur tekniken kan användas för att ta fram och utveckla nya produkter inom olika områden. Du
läser till exempel teknik, fysik och kemi.
Utbildningen lägger grunden för högskolestudier, i första hand inom
de tekniska och naturvetenskapliga områdena, men även inom andra
vetenskapliga områden.
Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium erbjuder tre profiler
inom inriktningen Samhällsbyggande och miljö.
INFORMATIONTEKNIK
Profilen mot informationsteknik innehåller kurser inom datorteknik och
programmering. Utbildningen lämpar sig särskilt bra som grund för vidarestudier inom IT-området.
FLYG
Skolans flygprofil lämpar sig för dig som vill förbereda dig för vidare studier och är intresserad av flygplan i kombination med teknik.
För mer information se www.teknikgymnasiet.se.
ARKITEKTUR
Denna profil ger kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande,
miljö och arkitektur. För mer information se www.teknikgymnasiet.se.

Atena går första året
på Teknikprogrammet
Varför valde du NTN?
Skolan är bra för att det inte går så många elever
här. Man lär snabbt känna eleverna och lärarna. Det
är också bra att skolsköterska och kurator finns där.
Varför tycker du att man ska
välja Teknikprogrammet?
Teknik är ett bra val när man är intresserad av matte
och NO-ämnena. Lärarna är bra, de förenklar så att
man förstår.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1
Programgemensamt
Fysik 1
Kemi 1
Teknik 1
Inriktningskurser
Informationsteknik
Arkitektur- hus
Hållbart samhällsbyggande
Samhällsbyggande Byggnadsverk

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p
100p
100p
100p

100p
100p
100p

Programfördjupning
Energiteknik
Vatten- och processkemi
Kraft- och värmeteknik 1
Mät- och reglerteknik
Vatten- och miljöteknik
Miljö- och energikunskap
Engelska 6

100p
200p
100p
200p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.

Vill du arbeta
med teknik?

Vill du jobba med
el och data?

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1
Programgemensamt
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p
100p
100 p
100p
100p

Inriktningskurser
Dator o kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik
Elektronik och mikrodatorteknik
Kommunikationsnät 1
Nätverksteknik

100p
100p
100p
100p

Programfördjupning
Dator o kommunikationsteknik
Nätverksadministration
Nätverkssäkerhet
Datorteknik 1b
Support- och hemservice
Praktisk ellära
Nätverksteknologier
Engelska 6
Programmering 1

100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Se www.teknikgymnasiet.se för
mer information.
Med reservation för ändringar.

El och energi
El- och energiprogrammet
Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik
El- och energiprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Efter utbildningen kan du arbeta
med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-,
miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera
inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.
Norrtelje teknikgymnasium erbjuder tre inriktningar av El-och
energiprogrammet.
DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Du får en bred grundutbildning att installera, underhålla och reparera
system för datorer och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till
jobb som t.ex. elektronikreparatör, IT-tekniker, nätverkstekniker och
supporttekniker.
ENERGITEKNIK
Inriktningen ska ge dig kunskaper om drift, underhåll och servicefunktioner inom branscherna för energi, miljö, vatten och processer.
Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. driftoperatör vid elverk,
värmeverk eller driftoperatör inom vatten- och miljöteknik.
LINJEMONTÖR
Du arbetar med elkraftdistribution, uppbyggnad, underhåll och
service av kraftnät. För denna utbildning går du ett år på elprogramet.
År två går du energigrenen på elprogrammet och år tre som gymnasielärling på ett elkraftbolag tre dagar i veckan. I denna utbildning
erbjuds eleverna, förutom elkurserna, även utbildning i motorsåg,
stolpklättring och fyrhjulskörning.
APL
För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning.
Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).
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Vill du jobba med mat
och servering eller bageri?

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1
Programgemensamt
Hygienkunskap
Livsmedels- och näringskunskap
Mältids- och branschkunskap
Service och bemötande
Inriktning
Mat och dryck i kombination
Matlagning 1
Serveringskunskap
Dryckeskunskap och
alkoholhantering

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p

Programfördjupning
Entreprenörsskap

100p

Yrkesutgång Kök
Matlagning 2
Matlagning 3
Matlagning 4
Matlagning – specialisering

200p
200p
200p
100p

Yrkesutgång Servering
Dryckeskunskap
Matlagning 2
Serveringskunskap –
Matsalshantverk
Service och bemötande
Service och bemötande 2
Individuellt val

100p
200p
100p
100p
200p
200p

Gymnasiearbete
100p
Se programplan på teknikgymnasiet.se
Med reservation för ändringar.

Restaurang/bageri
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Inriktning: Kök och servering
eller Bageri och konditori
KÖK OCH SERVERING
I årskurs ett läser du tillsammans med bageri- och konditorieleverna
och får grundläggande kunskaper inom restaurang- och livsmedelsbranschen. I årskurs två och tre får du fördjupade kunskaper inom
matlagning, dryck och servering. I årskurs tre väljer du att specialisera dig inom inriktningen kök eller servering. Utbildningen bedrivs till
mycket stor del i form av praktiska övningar i vår restaurang. Där får
du träffa gäster och lära dig hur man arbetar för att ge dem en trevlig
och välsmakande upplevelse.
BAGERI OCH KONDITORI
I årskurs ett läser du tillsammans med köks- och serveringseleverna
och får grundläggande kunskaper inom restaurang- och livsmedelsbranschen. I årskurs två och tre får du fördjupade kunskaper i bageri
och konditori. Under utbildningen är helhetsbilden viktig – från
råvara till färdig produkt. Du lär dig hur branschen fungerar och
du läser bland annat kurser i choklad och konfektyr, service och
bemötande samt bageri och konditori. Hos oss får du lära dig att laga
goda och nyttiga bageri- och konditoriprodukter på ett ekonomiskt
sätt. Du får även lära dig vad god service innebär.
APL
För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning.
Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Måleri
Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning: Måleri
I årskurs ett får du grundläggande kunskaper inom bygg- och anläggningsbranschen.
I årskurs två och tre får du fördjupade kunskaper i måleri med fokus på
praktiska moment som äldre måleritekniker, målning av tak, väggar och
snickerier samt tapetsering. Hos oss får du lära dig att arbeta med
miljövänliga material. Efter grundutbildningen har du möjlighet att
specialisera dig inom färgsättning, inredning eller försäljning.
För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning. Därför har
vi ett nära samarbete med måleribranschen och ger dig minst 15 veckors
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du kommer också att få arbeta med
beställningsjobb som skolan tar emot. Allt för att ge dig den bästa förberedelsen för arbetslivet efter gymnasiet.
Om du vill läsa mer om målaryrket. Gå in på www.malare.nu

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

Programgemensamt
Bygg- och anläggning 1
Bygg- och anläggning 2

200p
200p

Inriktning
Måleri 1
Måleriprocessen

200p
200p

Programfördjupning
Måleri 2
Måleri 3
Måleri 4
Måleri 5

200p
200p
200p
200p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.
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Vill du jobba
med måleri?

Frisör
Hantverksprogrammet
Inriktning: Frisör
Hantverksprogrammet med inriktning frisör är en praktisk utbildning
för dig som vill arbeta som frisör efter gymnasiet.
Utbildningen fokuserar på teoretiska och praktiska moment som
klippning, färgning, permanent, extensions och frisyrdesign. Hos oss
får du lära dig allt som hör frisöryrket till. Vi jobbar mycket med kundbemötande och försäljning. Du får börja klippa redan under första
året på både dockor och modeller. Med tillvalskurser får du bredda
dina kunskaper. Vi erbjuder även gesällprovsförberedande kurser.
För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning.
Därför har vi ett nära samarbete med frisörbranschen och ger dig
minst 15 veckors arbetsplats förlagt lärande (APL).
Tillsammans med våra erfarna och välutbildade lärare kommer du under utbildningen att få ta emot kunder i vår fräscha och välutrustade
salong på skolan. Kundpassen brukar vara populära och välbesökta,
därför kan vi lova dig mycket träning under utbildningen. Allt för att ge
dig den bästa förberedelsen för arbetslivet efter gymnasiet.

Gymnasiegemensamt
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

100p
50p
100p
100p
50p
50p
50p
100p

Programgemensamt
Entreprenörskap
Hantverk - Introduktion
Tradition och utveckling

100p
200p
100p

Inriktning
Frisör 1
Frisör 2
Material och miljö

200p
200p
100p

Programfördjupning
Frisör 3
Frisör 4
Frisör 4 Specialicering
Frisör 5
Frisör 6b

200p
200p
50p
200p
50p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Med reservation för ändringar.
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Vill du bli frisör?

Studentexamen i Norrtälje 2017.

