Programmet för

Fastighet-, anläggning och byggnation

I programmet får du lära dig att arbeta
inomhus i trä- och mekverkstad samt ute i det
fria med parkarbete och maskinkörning.

Park– i huvudsak utearbete. Körning av
traktorer och andra maskiner, röjning,
grönyteskötsel, trädgårdsskötsel m.m.

Programmet för dig som:
 vill arbeta praktiskt
 tycker om att arbeta med trä
 tycker om verkstadsarbete
 vill lära dig att köra traktorer och
andra maskiner

Byggverkstad – utbildning i handverktyg och
reparation och tillverkning av allt från
blomlådor till friggebodar.
Mekanisk verkstad – grunder i svetsning och
annat verkstadsarbete, verktygs- och
material-kännedom, mek och reparation av
maskiner, motorer, bilrekonditionering
m.m.

Utbildningen sker i mindre grupper och
anpassas individuellt efter varje elevs
förmåga och förutsättningar.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
I 22 veckor under åk 2- 4 gör eleverna APL
inom intressanta områden. Syftet är att
eleverna ska tillämpa sina kunskaper och
orientera sig om arbetsmarknaden.

Utbildningen syftar till att ge eleverna en
bra allmän grund, genom användbar
kunskap om verktyg, metoder och säkerhet
för att kunna fungera som bl a fastighetsskötare i framtiden.
För att kunna arbeta som fastighetsskötare både inne och ute jobbar vi inom
tre tydliga områden.

Framtida arbetsmöjligheter
Genom sin bredd i utbildningen förbereder
programmet för många olika verksamheter,
som t ex bil- och maskinunderhåll,
rekonditionering, fastighetsskötsel,
vaktmästeri, idrottsplatsarbete, transporter,
skogsbruk, trädgårdsskötsel m.m.
Rektor för programmet:
Lars-Erik Edblad, tel 0660-880 39
E-post: lars-erik.edblad@ornskoldsvik.se
Studie- och yrkesvägledare:
Thomas Sellin, tel 0660-88841
E-post: thomas.sellin@ornskoldsvik.se

Gymnasium

ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASIUM

Programmet för

Fastighet-, anläggning och byggnation

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 POÄNG
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1
Svenska 1

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG

100 p
100 p
50 p
200 p
100 p
50 p
50 p
50 p
200 p

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE 100 POÄNG
Gymnasiesärskolearbete
Reservation för ev. förändringar.
Uppdaterad 2018-10-08

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 POÄNG
Bygg och anläggning 1
Fastighetsskötsel
Service och bemötande 1

100 p
200 p
100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING 900 POÄNG
Körning basmaskiner 1
Körning basmaskiner 2
Hantverkstekniker 1
Material och verktyg 1
Naturbruksteknik 1
Skötsel av utemiljöer 1
Återvinning och kretslopp
Växtkunskap 1
Hem- och konsumentkunskap 1

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

Gymnasium

ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASIUM

100 p

