VÄLKOMMEN TILL VÅRT ÖPPET HUS

30/11
17-19.30
Ebersteinska gymnasiet erbjuder 9
olika program, som håller till i olika
byggnader. Besök de program du är
nyfiken på. Här kan du träffa lärare
och elever i den skolmiljö de brukar
vara. Vi hoppas att du ska känna
dig som hemma. Välkommen!

 C-huset
		
		
		

IN
VF
BA
FT

Industritekniska programmet
VVS- och Fastighetsprogrammet
Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning Måleri
Fordons- och transportprogrammet, inriktning Personbil

 D-huset BA

Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning Byggnadsplåt

 E-huset BA

Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad

 F-huset
		
		
		
		

Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och Omsorgsprogrammet
E-sportsgymnasiet, Idrottsgymnasiet

EK
NA
TE
VO
SPORT

 H-huset EE

El- och Energiprogrammet

 Bråvalla FT
			
		
BA
			

Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna Godshantering,
Karosseri och lackering, Lastbil och mobila maskiner, Transport
Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning
Mark och anläggning

MISSA INTE PROVA-PÅ-DAGAR PÅ EBER
VECKA 4 & 5
L ä s m e r o m o s s p å w w w.e b e r s t e i n s k a . n o r r k o p i n g . s e

ÖPPET HUS HOS VÅRA YRKESPROGRAM
Gå gärna den snitslade banan, så du
inte missar allt spännande som händer i våra verkstäder. Eller så går du
till det program som lockar dig mest.

HUS

H

I C-huset kan du träffa studie- och
yrkesvägledare, skolsköterska och
kurator.
Varmt välkommen till vårt Öppet
Hus!
C-HUSET [IN, FT, BA, VF]
IN-programmet. Här kan du bland annat testa
virtuell svets, testköra CNC-maskin och skruva med
pumpar. Här kan du också träffa lärare och elever
som berättar om programmet och inriktningarna.
Under Öppet Hus kommer elever att jobba i verkstaden. Passa på att ta en fika när du är här och delta i
IN:s spännande tävling.
FT-programmets inriktning Personbil. Kom och titta
runt i vår fina verkstad och se när våra elever mekar
med bilar. Ta chansen att ställa frågor till dem. Passa
även på att fråga lärarna om inriktningen. Här bjuds
på kaffe och pepparkaka.
BA-programmets inriktning Måleri. Här kan du se
vår fantastiskt fina målerisal samt träffa lärare och
elever som berättar om inriktningen.

E-HUSET [BA]
Kolla in vår stora bygghall, träffa lärare och elever
som berättar om BA-programmets inriktning Hus
byggnad och få information om hur många olika
yrken du kan utbilda dig till inom just inriktningen
Husbyggnad. Passa på att ta en korv med bröd och
en kopp kaffe när du är här.
H-HUSET [EE]
EE-programmet. Vid entrén bjuds det på korvgrillning. Se karta ovan.
Vån 1: Inriktningen Elteknik (en trappa ner)
Vån 2: Inriktningen Automation
Vån 2: Information om EE-programmet och dess
inriktningar varje halvtimme (kl 17:15, 17:45, 18:15, 18:45,
19:15). Här får du träffa elever och kärnämneslärare, som gärna svarar på frågor.
Vån 5: Inriktningen Dator- och kommunikationsteknik

VF-programmet. Här får du testa att bocka rör men
också se när våra elever bland
annat gassvetsar på rör, klipper och
sätter ihop ventilationsrör,
kopplar el, skruvar på låskista och
demonterar duschblandare.
Här inne bjuds på julmust,
pepparkakor och julgodis.
HUS
D
D-HUSET [BA]
BA-programmets inriktning
Plåtslageri. Titta in och se
hur plåtslagerisalen ser ut.
Här kan du också träffa lärare,
som berättar om programmet
och inriktningen.

HUS

C

HUS

E

