Gymnasieutbildningar
2019/20

VÄLKOMMEN TILL

Information om våra
gymnasieprogram!
15 APRIL STAGNELIUSSKOLAN
16 APRIL JENNY NYSTRÖMSSKOLAN
17 APRIL LARS KAGGSKOLAN
Du som nyss gjort ditt gymnasieval inför hösten 2019 är välkommen till informationsträffar om våra gymnasieprogram. Ta gärna med vårdnadshavare och andra intresserade.
Du kommer få möjlighet att träffa lärare och annan personal på skolan, samt bekanta dig
med lokaler knutna till varje enskilt program. Passa också på att möta andra elever med
samma intresse!
För att du ska ha möjlighet att besöka olika program och skolor utifrån ditt intresse,
har vi valt att dela upp informationsträffarna - se datum och tider på baksidan!
Alla skolor bjuder på enklare förtäring.

Välkomna!

För mer information om våra utbildningar besök gyf.se

VÅRA UTBILDNINGAR
Barn- och fritidsprogrammet

VÅRA UTBILDNINGAR
Studie- och yrkesvägledarna finns på plats hela

För mer information scanna QR-koden eller besök
www.gyf.se/stagneliusskolan

Besök biblioteket – skolans hjärta och en tillgång när du börjar
plugga – böcker, tidningar och arbetsplatser.

Bibliotek

Kalmar fotbollsakademi • Kalmar innebandyakademi
- ekonomiprogrammet/ekonomi, handelsprogrammet
och samhällsvetenskapsprogrammet/beteendevetenskap

Nationell idrottsutbildning

medier, information och kommunikation (sal D4)
samhällsvetenskap (sal A6)

För mer information scanna QR-koden eller besök
jennynystromsskolan.se

Kalmar fotbollsakademi • Kalmar innebandyakademi
- barn- och fritidsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet

Nationell idrottsutbildning

Vård- och omsorgsprogrammet

bageri och konditori • kök och servering

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

beteendevetenskap (sal B1, B2) • idrott och ledarskapsprofil (sal B3) • räddning och säkerhetsprofil (sal B4)

naturvetenskap • naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

handel och service (sal A5)

Naturvetenskapsprogrammet

hotell och konferens med turismspår

Handels- och administrationsprogrammet

ekonomi (sal A3) • juridik (sal A4) • UF (sal A3)

Hotell- och turismprogrammet

Ekonomiprogrammet

bild och form • dans • estetik och media • musik • teater

Estetiska programmet

Skolledningen informerar vårdnadshavare om skolan och
programmen.

Aulan

fritid och hälsa • pedagogiskt arbete • socialt arbete
profil mot väktare

Smålandsgatan 25, 392 34 Kalmar
Tel. 0480 - 45 17 00, E-post: jennynystromsskolan@gyf.se

Fredriksskansgatan 5, 392 35 Kalmar
Tel. 0480-45 15 30, E-post: stagneliusskolan@gyf.se

kvällen för information om de olika programmen.

JENNY NYSTRÖMSSKOLAN
tisdag den 16 april
kl. 17.30

STAGNELIUSSKOLAN
måndag den 15 april
kl. 17.30-19.00
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personbil • lastbil och mobila maskiner

AR

För mer information scanna QR-koden eller besök
www.larskaggskolan.se

naturvetenskap • naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapsprogrammet (ingång A1, sal B205)

		

(Personbilsverkstaden, ingång garageport mot Erik Dahlbergs väg)

Fordons- och transportprogrammet

automation • dator- och kommunikationsteknik
elteknik • energiteknik

(ingång D1, huvudentrén, hörsalen)

kl. 18.00
El- och energiprogrammet

VVS

(ingång D1, huvudentrén, hörsalen)

VVS- och fastighetsprogrammet

design och produktutveckling • informations- och
medieteknik • produktionsteknik • samhällsbyggande
och miljö • teknikvetenskap

(ingång D1, huvudentrén, skolrestaurangen)

Teknikprogrammet

frisör • hår- och makeupstylist

Hantverksprogrammet (ingång A1, Frisörsalongen)

husbyggnad • måleri • plåtslageri

(ingång I2, Bygghallen - Stagneliusgatan)

kl. 17.30
Bygg- och anläggningsprogrammet

VÅRA UTBILDNINGAR

Lorensbergsgatan 56, 392 34 Kalmar
Tel. 0480-45 16 00 , E-post: larskaggskolan@gyf.se

LARS KAGGSKOLAN
onsdag den 17 april
kl. 17.30-19.30

VÄLKOMMEN TILL ...
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