GYMNASIESÄRSKOLAN

Programmet för Hantverk och produktion
I programmet får du möjlighet att arbeta
kreativt i trä och tillverka möbler utifrån
ritningar som du t. o. m. ibland själv
designat.
Programmet för dig som:
• vill arbeta praktiskt
• tycker om att skapa
• vill lära för framtiden
Utbildningen
Utbildningen baserar sig på elevanpassad undervisning i mindre grupper enligt individuella
planer.
Utbildningen utgår från säker maskinhantering
där eleven utifrån ritningar får tillverka
produkter som varierar från stolar, bord och
skåp till avancerade inredningssnickerier.
Att välja rätt material, mäta rätt och ställa in
maskinerna riktigt är grundläggande för bra
produkter och en viktig del i utbildningen.
Elevens delmål under utbildningen:
Kunskap om god arbetsmiljö, materiallära,
handhavande av maskiner, träbearbetning, limning och torkning av virke, massiv trätillverkning samt ytbehandling är delar i utbildningen.
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.
Fortsatta studier och arbete
Träteknik ger eleverna möjlighet att söka arbete
inom träindustrin såsom snickerier, sågverk,
husfabriker, bostads- och lägenhetsservice,
byggvarubutiker m.m.

ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASIUM

Programmet finns på Park.
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

GYMNASIESÄRSKOLAN

Programmet för Hantverk och produktion
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900 poäng
Engelska 1
100 p
Estetisk verksamhet
100 p
Historia 1
50 p
Idrott och hälsa
200 p
Matematik 1
100 p
Naturkunskap 1
50 p
Religionskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1
50 p
Svenska 1
200 p

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Form och design
100 p
Hantverk och Produktion
200 p
Material och verktyg 1
100 p

Programfördjupning 900 poäng
Hantverkstekniker 1
200 p
Hantverkstekniker 2
200 p
Hantverkstekniker 3
100 p
Godshantering och truck
100 p
Material och verktyg 2
100 p
Hem och konsumentkunskap
100 p
Digitalt skapande
100 p

Individuellt val 200 poäng
Gymnasiesärskolearbete 100 poäng

Reservation för ev. förändringar.
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