SPÅNGA GYMNASIUM

FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION är utbildningen för dig som
tycker om att arbeta praktiskt. Du kommer få lära dig om hur man sköter en fastighet och hur man utför enklare byggnads- och reparationsarbeten i en verklighetsnära miljö. Du kommer också få lära dig att köra
traktor och hantera olika verktyg samt att ge bra service och att samarbeta med andra. Självklart får du möjlighet att fördjupa dig i det du är
mest intresserad av - det kan handla om allt från till slöjd och snickeriarbete till engelska och mer matematik. Efter utbildningen kan du till
exempel arbeta med enkla reparationer och underhåll av fastigheter
eller skötsel av olika parkmiljöer.
Att tänka på:
 Du ska tycka om att arbeta praktiskt
 Du får arbetskläder av skolan och ska alltid vara ombytt under
praktiska lektioner
 I utbildningen ingår 22 veckors praktik utanför skolan (APL)
På skolan finns skolsköterska, kurator, studie– och yrkesvägledare samt
specialpedagog på riktigt alla dagar i veckan. Vår skolrestaurang är prisbelönt och har världens bästa skolmat alla dagar i veckan!
Om du är intresserad av att komma på besök och att prova på, kontakta Miia Järvelä, 073-552 72 53 eller mia.jarvela@edu.stockholm.se.
”En självklar utgångspunkt för våra utbildningar är relationen mellan
människa och natur och frågeställningar kring mänskliga rättigheter och
hållbar utveckling. Varje lektion ska vara en utmaning och ett äventyr för
dina sinnen. Arbetsklimatet ska vara öppet och präglas av ett förhållningssätt där lärandet och att lära av sina misstag är viktigare än att alltid ha rätt. Efter din utbildning ska du ha en stark plattform att stå på,
som gör det möjligt för dig att göra aktiva val kring din framtid och förverkliga dina drömmar och förhoppningar.” URBAN VIKSTRÖM, REKTOR

Utbildningsplan
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och Hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1
Svenska (Svenska som andraspråk) 1
Gymnasiesärskolearbete

100
100
50
200
100
50
50
50
200
100

Programgemensamma ämnen

400

Bygg och anläggning 1
Fastighetsskötsel
Service och bemötande 1
Programfördjupning

100
200
100
900

Bygg och anläggning 2
100
Entreprenörskap
100
Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll
100
Körning - basmaskiner 1
100
Hantverkstekniker 1
100
Hem- och konsumentkunskap 1
100
Lokalvård 1
100
Skötsel av utemiljöer 1
100
Skötsel av utemiljöer 2
100
Individuellt val
200
T.ex. T.ex. Musikproduktion, Trafikantkunskap, Sällskapsdjur specialisering, Digitalt skapande, Träning och
tävlingslära 1 mm

Följ oss på

Spånga gymnasium

