NOBEL
NOBELGYMNASIET K ARL STADS KOMMUN

ELEVERNA TRIVS
PÅ NOBELGYMNASIET
Under flera år har Nobelgymnasiet arbetat aktivt för att du som elev ska trivas och
få en utbildning i världsklass. I våra kund- och brukarundersökningar får vi höga
betyg när det gäller trivsel och trygghet. För att skapa en trygg och bra studiemiljö
finns det höga förväntningar på både elever och personal för att åren på Nobel
gymnasiet ska skapa en så bra plattform som möjligt för den framtida yrkeskarriären.
Välkommen till en skola med yrkeskompetenser på hög nivå, den senast utrustningen
och ett nära samarbete med yrkesbranschen.

ANSTÄLLNINGSBAR,
HÖGSKOLEKLAR,
OSLAGBAR!
Här på Nobelgymnasiet blir du anställningsbar, hög
skoleklar, oslagbar! Med vad betyder det egentligen?
Anställningsbar: Väldigt många yrken och branscher
efterfrågar efter arbetskraft med kompetenser du får hos oss.
Högskoleklar: Genom att välja rätt kurser i individuellt
val får du grundläggande behörighet till universitet och
högskola. Du lämnar alltså inte bara oss med en yrkes
examen utan är samtidigt redo för vidare studier!
Oslagbar: Kombinationen av en yrkesexamen och

behöriget till vidare studier är i våra ögon både unik
och oslagbar!
Om du letar efter en snabb väg till jobb och en möj
lighet till egen inkomst, är våra program något för dig.
Bestämmer du dig för att läsa vidare senare i livet står
dörrarna öppna även för det. Bra va?

”APL leder
till jobb.”
”Trevliga och
bra lärare.”

Namn:
John Segolsson
Vilket program läste du?
Byggprogrammet.
Varför valde du Byggprogrammet?
Jag har alltid haft ett intresse av att bygga så det
blev naturligt att välja byggprogrammet.
Vad har du gjort sen du tog studenten?
Jag blev anställd dagen efter studenten och började
jobba som snickare till slutet av sommaren då jag
började studera. Jag ville läsa vidare men fortsätta
inom byggbranschen, så jag läste upp mina betyg p
å
Komvux. Efter Komvux studerade jag till högskole
ingenjör på Karlstads universitet. Hela perioden som
jag studerade så jobbade jag som snickare på somrarna. Det var väldigt bra att ha en snickarutbildning
i grunden, det hjälpte i konstruktionskurserna. Efter
studierna började jag jobba som konstruktör. Jag
har jättekul och har stor nytta av min bakgrund som
snickare.
Vad jobbar du med idag?
Konstruktör.
Har det varit lätt att få jobb?
Ja! Jag blev anställd direkt efter studenten.
Tips till studenter som läser programmet idag?
Oavsett om du har för avsikt att plugga vidare eller inte
så är Byggprogrammet en riktigt bra grund. Många valmöjligheter och brett spektrum där man kan utvecklas.
Bara för att det är yrkesförberedande program ska man
inte tro att man inte kan studera vidare. För det kan du.
Fördelar med Nobel eller att gå ett yrkesprogram?
Lärarna var väldigt bra och stöttande. Bra sammanhållning, vi hade morgongympa med de andra programmen. Jag är också mycket tacksam för APL där
du får lära dig väldigt mycket.

Namn:
Sara Andersson
Vilket program läste du?
Barn- och fritidsprogrammet.
Varför valde du Barn och fritidsprogrammet?
Jag ville jobba med människor, men jag visste inte
riktigt med vad. På Barn- och fritidsprogrammet fick
jag möjligheten att prova på mycket.
Vad har du gjort sen du tog studenten?
Jag började studera till grundskolelärare direkt efter
studenten.
Vad jobbar du med idag?
Jag jobbar samtidigt som jag studerar, inom vikariebanken på Karlstads kommun på min förra APL-plats
Vålbergsskolan.
Tips till studenter som läser programmet idag?
Gå på magkänslan och försök att leva lite i nuet och
tänk inte så långt fram. Jag rekommenderar sommarskolan som är ett jättebra komplement för att hinna
ikapp med studierna. Programmet är jättebra för att
plugga vidare, man får med sig de ämnen som krävs
för en naturlig övergång till universitetsstudier.
Fördelar med Nobel eller att gå ett yrkesprogram?
Variationen med praktiskt och teoretiskt. Vi har
mycket APL och jag hade APL på Vålbergsskolan
vilket g jorde att jag valde att studera vidare till
grundskolelärare. Jag bollade idén med lärarna på
programmet och fick stöd från dem.

”Inte
missnöjd med
någonting.”

”Bred linje.”

Namn:

Namn:

Klara Holmström

Samina Bergwall

Vilket program läste du?

Vilket program läste du?

Fordons- och transportprogrammet.

El- och energiprogrammet, inriktning automation.

Varför valde du Fordon och transport?

Varför valde du El- och energiprogrammet?

Det var väl lite för att det finns jobb där. Sen är det lite
coolt med tjejer som kör lastbil också. Tjejer ska inte
hålla på med fordon, men jag ville gå emot normen.

Ja, det var väl för att det är spännande och pirrigt.
Det är väldigt roligt att lära sig olika saker. Det är
väldigt brett vad du kan jobba med. Det finns mycket
jobb direkt. Egentligen blev det bara så och det är
väldigt intressant med el och motorer.

Vad har du gjort sen du tog studenten?
Jag fick anställning några månader innan studenten
och jag är kvar på samma ställe än. Jag har varit där
i två år nu. Jag började med att köra betongbil och
senare när vintern kom fick jag köra plogbil och saltbil. Jag varvar och kör jour varannan vecka från den
1 oktober till den 1 april. De andra månaderna är
det krokbil, grusbil, köra maskiner på flak och även
betongbil.
Har det varit lätt att få jobb?
Absolut. Jag fick ju jobb och alla i min klass fick jobb
nästan direkt efter studenten.
Tips till studenter som läser programmet idag?
Även fast det är väldigt mycket att lära sig på så pass
kort tid och även om du misslyckas med ett körprov
så häng i. Det är så värt det. Du får alla körkort gratis.
Det ger så mycket. Jag var väldigt skoltrött andra året
på gymnasiet, men det är värt det. Ge inte upp!
Fördelar med Nobel eller att gå ett yrkesprogram?
Jag tyckte att lärarna var väldigt bra i de flesta
ämnena. Jag är egentligen inte missnöjd med någonting. Det är väldigt roligt med yrkesprogram. Du sitter
inte bara i en skolbänk utan du kommer ut och får
göra praktiska moment och jobba praktiskt.

Vad har du gjort sen du tog studenten?
Jag har jobbat som hisstekniker i nästan två år. Jag
började jobba på måndagen direkt efter studenten.
Jag hade praktiserat på samma ställe under sista
året på gymnasiet och så fick jag jobb där. Jag jobbar
både med felanmälan, service och lite reparationer.
Har det varit lätt att få jobb?
Ja, alltså jag fick ju jobb direkt som tur var. I
elbranschen finns ganska mycket jobb. Speciellt när
man är tjej. Det är en stor fördel eftersom branschen
är mansdominerad.
Tips till studenter som läser programmet idag?
Försök att fokusera på skolan. Det betyder väldigt
mycket. Sköt dig på praktiken och visa framfötterna.
Försök fokusera det lilla extra. Man måste ha kunskapen när man kommer ut. Det är jätteviktigt så det
inte händer några olyckor eller liknande.
Fördelar med Nobel eller att gå ett yrkesprogram?
De flesta lärarna var bra och jag kände mig trygg
med dem. Skolan i sig är väldigt bra med bra klasser
och så ligger den på ett bra område. Sen finns det
väldigt mycket jobb direkt efter skolgången. Jag
tycker att fler tjejer ska våga välja yrkesprogram just
för att det ofta är mansdominerat idag. Många tycker
det är jättekul att det är en tjej som kommer in.

”Man kände
sig alltid
trygg.”

Namn:
Isabelle Haglund
Vilket program läste du?

Självklart är
skollunchen
gratis för dig som
gymnasieelev!

Hantverksprogrammet, inriktning hår- och makeupstylist.
Varför valde du Hantverksprogrammet?
Det är en bra variation med både teori och praktik.
Man fick jobba med kreativa saker och jag är intresserad av styling och mode.
Vad har du gjort sen du tog studenten?
Det började med att jag fick praktik på en smink
butik. Efter studenten fick jag ett sommarvikariat där
som övergick i en fast anställning under hösten efter
studenten 2016. Efter två år blev jag butikschef.
Eftersom vi hade Ung Företagsamhet och entreprenörskap i skolan så var jag ändå lite förberedd på att
sköta en butik eller ett företag. Det är jag väldigt
tacksam för.
Har det varit lätt att få jobb?
Ja. I och med att det är så mycket praktik är det bra
att satsa på ett ställe där man vill vara i framtiden.
Då kan du jobba in dig. Jag är på Nobel ibland och
berättar om våra produkter och när jag träffar eleverna som går där nu så trycker jag alltid på praktiken.
Det är så arbetsgivare får se en på riktigt. Det är
lättare att anställa någon som har haft praktik hos
en och inte bara kommer in med ett cv.
Tips till studenter som läser programmet idag?
Satsa på praktiken och lyssna på lärarna, de har bra
grunder. Många tror att de redan kan allt från början
men det kan man oftast inte. Praktiken är viktig så
ta vara på den!
Fördelar med Nobel eller att gå ett yrkesprogram?
Det är en öppen och social skola. Jag träffade
många som gick i andra klasser. Lärarna var också
väldigt bra. Jag fick alltid bra information och skolan
var snabb med olika typer av kommunikation.

VÄLLAGAD MAT
VARJE DAG
På våra kommunala gymnasieskolor erbjuds
det tre maträtter varje dag varav en är vegetarisk. Förutom tre maträtter finns en näringsrik
salladsbuffé, mjukt och hårt bröd, ekologisk
mjölk och vatten.
På menyn står både svensk husmanskost och
mat som är populär just nu. Du kan också komponera din egen måltid med hjälp av de olika rätter
som serveras och salladsbuffén som bland annat
innehåller bönor och pasta.
En matsedel med mycket ekologiskt
och närproducerat
Vår matsedel är anpassad för att vara variationsrik,
laddad med nya trender och du som elev har möjlighet att lämna önskemål i matrådet. Vi lagar nästan
all mat från grunden och använder så mycket ekologiska produkter som möjligt. Karlstads kommun är
med i ett nätverkssamarbete som syftar till att samverka med odlare och mathantverkare i närområdet.
Matråd
Tillsammans med eleverna vill vi skapa den bästa
skollunchen. Vid varje gymnasieskola finns därför
ett matråd där eleverna får möjlighet att påverka och
vara delaktiga i beslut som handlar om skollunchen.

DET HÄR STÅR
VÅR SKOLA FÖR
Du är viktigast för oss! Vi ser hela dig, och vill ge
dig den bästa starten på ditt framtida yrkesliv. På
Nobelgymnasiet kommer du att ställas inför nya
utmaningar, träffa nya vänner och få praktiska
färdigheter. Vi har ett gemensamt intresse för
hantverksyrken.

E

fter dina tre år på Nobelgymnasiet har du goda
chanser till arbete. Vårt mål är att du ska bli
anställningsbar, högskoleklar och självklart
oslagbar. Skolans tekniska utrustning och stora
verkstäder ger plats åt kreativt lärande. Nobelgymnasiet
lockar elever från hela Värmland och även från andra
delar av Sverige.
Personalen gör sitt främsta för att du ska trivas hos oss.
Därför är vi otroligt stolta över att de kvalitetsunder
sökningar som gjorts visar att våra elever är nöjda och
trygga. Här möter du personal som bryr sig om dig på
riktigt och ser till att du får en utbildning som utvecklar
både dina teoretiska och praktiska färdigheter.

SANT

FALSKT?

Välj ett yrkesförberedande program
så håller du alla dörrar öppna?
SANT

FALSKT

Valfriheten är minst lika stor med ett
yrkesförberedande program.
Du ska inte kasta bort dina betyg
på en yrkesutbildning?
SANT

FALSKT

Det är aldrig bortkastat att gå en yrkesutbildning.
På ett yrkesprogram får du ingen
högskolebehörighet?
SANT

FALSKT

Jo, alla kan få högskolebehörighet.
Kan du jobba utomlands om du har
gått ett yrkesprogram?
SANT

FALSKT

Efter ett yrkesprogram kan du jobba överallt!
Yrkesprogrammen passar för dem som vill
plugga och jobba praktiskt?
SANT

FALSKT

FAQ
Hur många poäng krävs för att komma in

Hur mycket praktik är det?

på de olika programmen?
Du hittar tidigare års poäng på
www.gyansokan.se/jamforelsetal

Det varierar på de olika programmen, men du
kommer att ha minst 15 veckor arbetsplats
förlagt lärande (APL) under din studietid.

Vad krävs för att bli behörig

Finns det ett bibliotek på skolan?

till ett yrkesprogram?
Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik plus fem andra
ämnen.

Ja, på biblioteket kan du låna läroböcker, skönlitteratur och tidskrifter. Här kan du även sitta
och plugga eller bara ta det lugnt på
rasterna. Biblioteket är öppet hela skoldagen.

Hur stora undervisningsgrupper har ni?

Vad kan man göra på rasterna?

I svenska/svenska som andraspråk, engelska
och matematik har vi max 20 elever per grupp.

Man kan spela biljard, pingis, fotboll och volleyboll. Det finns också ett café i rasthallen som
har öppet under större delen av skoldagen.

PROVA PÅ JOBBET

APL UTOMLANDS

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Drömmer du om att resa och arbeta
utomlands efter din examen?

Under din utbildning ingår arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det är en del av din yrkesutbildning, och
bidrar till att du som elev är väl förberedd för ditt yrke.
Under din APL får du möjlighet att prova och lära dig
om yrket på riktigt. Du skapar kontakter i branschen
som sedan kan leda till jobb. Våra lärare och hand
ledare på APL jobbar nära tillsammans för att du ska få
en så bra utbildning som möjligt. Nämligen en utbild
ning som är anpassad efter vad branscherna behöver,
oavsett vilket ditt drömyrke är.

Hos oss kan du få möjlighet att prova på att arbeta
utomlands under din sista APL-period i årskurs 3.
Vår erfarenhet är att elever som genomför utlandsAPL växer på många olika sätt när de får prova på
sina kunskaper i andra länder. Det ger yrkesmässig
utveckling, kulturellt utbyte, ökade språkkunskaper
men framförallt växer självförtroendet och vetskapen
om att du klarar dig i ett annat land.

VÅRA NATIONELLA
PROGRAM
Under flera år har vi haft bemötande som ett prioriterat område. Du som elev ska
känna att alla personalkategorier som finns på vår skola ser till ditt bästa. Oavsett
om vi arbetar som lärare, vaktmästare, studie- och yrkesvägledare, gymnasiechef eller
något annat är vi nyfikna på hur det går för dig och hur du har det i skolan. Vi gör det
här för att du ska trivas, och få en utbildning i världsklass. Välkommen till en skola
med otroligt hög nivå på yrkeskompetenser, den senaste utrustningen och ett nära
samarbete med branscherna.

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA)
Mark och anläggning

På den här inriktningen får du lära dig anläggnings
arbete. Du kommer få kunskaper om grundläggning,
vägbyggnad, vägunderhåll och ledningsbyggnad samt om
enklare stensättning och plattläggning.
Plåtslageri

På plåtslageri lär du dig tillverka och montera plåt för
täckning av tak samt plåtdetaljer för tätning av tak
belagda med tegel eller papp. Vi lär oss också att arbeta
med plåtdetaljer på husfasader och med service och
underhåll av fastigheter.
I byggbranschen finns många olika yrkesmöjlig
heter. Nya byggnader kommer alltid att behöva
byggas och som byggare får du skapa och underhålla allt detta. Som byggare jobbar du både själv
ständigt och tillsammans med andra.
Under första året varvas teori och praktik på skolan. Du
får också prova på de olika inriktningarna som du kan
söka inför årskurs 2.
Husbyggnad

Inriktningen ger kunskaper i nybyggnation, renovering
och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även
andra anläggningskonstruktioner utifrån de yrkesutgångar
som är murare, plattsättare, golvläggare och träarbetare.
Måleri

På måleri får du lära dig moment som spackling och mål
ning av tak, väggar, fasader och fönster. Vi lär oss också
dekorativa tekniker och tapetsering.

Exempel på jobb direkt efter utbildning:

Husbyggnad: Murare, träarbetare, plattsättare, golvläggare.
Måleri: Byggnadsmålare.
Mark och anläggning: Väg- och anläggningsarbetare.
Plåtslageri: Byggnadsplåtslagare ventilationsplåtslagare.

VISSTE DU ATT….
M

Inom plåtslageri har du möjlighet att vara med och
tävla i ”SM för unga plåtslagare”.

M

Inom programmet kan du få utföra arbeten åt riktiga
kunder som till exempel lekstugor.

M

Du har möjlighet att starta ett UF-företag.

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)
Pedagogiskt arbete

Detta är inriktningen för dig som är intresserad av att leda
och stötta barn i deras utveckling. I din framtida yrkesroll
kommer du att möta människor i alla åldrar: små barn,
skolbarn och deras föräldrar. Du kommer att få jobba
mycket med digitalt skapande och de senaste pedagogiska
verktygen. Vi blandar teori med praktik och har ett nära
samarbete med förskolor, skolor och fritidshem.
Exempel på jobb direkt efter utbildning:

Socialt arbete: Väktare
Vill du arbeta med människor kan barn- och
fritidsprogrammet vara något för dig. Det är en
yrkesutbildning där du kan få högskolebehörighet.
I årskurs 1 läser alla tillsammans, och inför årskurs 2 väljer du någon av våra inriktningar.

Pedagogiskt arbete: Barnskötare, elevassistent
En naturlig fortsättning är exempelvis att läsa vidare till för
skollärare, lärare eller mot arbete inom räddningstjänsten,
polis eller annat yrke inom säkerhet och socialt arbete.

Socialt arbete

Är du intresserad av säkerhetsfrågor? Vill du vara en del i
samhället som är med och förebygger, förhindrar, försvårar
brand, olyckor och brott? Då kan social inriktning vara
något för dig! Här får du mer kunskap om att arbeta inom
väktarbranschen, räddningstjänsten samt andra blåljusyrken.
Social inriktning är en bra grund för att sedan kunna läsa
vidare till brandingenjör, brandman, polis, kriminolog,
militär eller annat yrke inom säkerhetsbranschen.

VISSTE DU ATT….
M

Går du socialt arbete kan du få öva brand och räddning och agera markör med Räddningstjänsten och
du kan intensivläsa till behörig väktare.

M

Om du går pedagogiskt arbete får du göra en teaterföreställning för förskolebarn och du får lära dig att
programmera robotar.

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)
Vidare kommer du få lära dig om arbetsmiljö och få kun
skaper om hur man driver ett företag inom ung företag
samhet – UF. Inför årskurs 2 kan du söka någon av våra
inriktningar.
Automation

Du lär dig installera, reparera samt programmera och styra
automatiska processer med styr- och reglerteknik som
finns inom industrin samt inom hiss och ventilation.
Elteknik

El- och energiprogrammet ger dig ett framtida yrke
där du får utveckla strategier och problemlösning
för att kunna utföra nyinstallationer och lösa
problem inom el och automation.
Du kommer speciellt få utveckla dina tekniska och mate
matiska kunskaper inom el och automation. Du får också
utveckla din samarbetsförmåga, möta kunder, ge service
och utföra arbeten både på företag och i bostäder.

Du lär dig att installera och reparera elanläggningar samt
uppbyggnad av larm-, media- och datorsystem.
Exempel på jobb direkt efter utbildning:

Automation: Driftoperatör, hisstekniker, automationoch servicetekniker.
Elteknik: Installationselektriker och industrielektriker.

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET (FT)
Karosseri och lackering

På inriktningarna karosseri och lackering får du mer
kunskap om hur man går till väga för att laga till exempel
en krockskadad bil eller hur man lackerar bilar. Du får
prova på att svetsa, rikta och lackera och du lär dig hur en
bil är uppbyggd för att klara av att göra en kvalitetssäkrad
reparation.
Lastbil och mobila maskiner

Är du intresserad av fordon och modern, avancerad teknik? Vill du köra fjärrtransporter och se
världen eller förvandla en krockskadad bil till en
glänsande skönhet? Det finns mängder av spännande saker att lära sig och utbildningen präglas
av ett miljötänk, hållbar utveckling, arbetsmiljö
och entreprenörskap. Till årskurs 2 får du välja
någon av våra inriktningar som är:
Personbil

På inriktningen personbil lär du dig grunderna i hur du
reparerar och servar personbilar och lätta fordon. Att repa
rera bilar idag handlar om el, elektronik, datorer, avancerad
felsökning, smörja och skruva. Här får du prova på allt inom
personbilsteknik; från hur bromsar fungerar till hur en bil
hjälper föraren att inte tappa kontrollen över sitt fordon.

På inriktning för lastbilar och mobila maskiner får du
lära dig grunderna i att reparera och utföra service på
tunga fordon. Här får du till exempel lära dig motor
renovering på stora motorer och du får goda kunskaper
inom hydraulik och elektronik. Du får även en gedigen
utbildning i svetsning.
Exempel på jobb efter utbildning:

Karosseri och lackering: Billackerare, bilskadereparatör.
Transport: Lastbilsförare.
Lastbil och mobila maskiner: Lastbilsmekaniker,
maskinmekaniker.
Personbil: Personbilsmekaniker.

VISSTE DU ATT…
M

Inom programmet få du reparera bilar åt riktiga
kunder.

M

På inriktning transport får du även möjlighet att
hantera truck och hjullastare.

M

På flera av våra inriktningar finns det möjlighet att
få hjälp till ett körkort genom ett framtaget körkortspaket med utbildare.

M

Inom personbil har du möjlighet att delta i
Värmlandsmästerskap i fordonsteknik.

Transport

På fordonsprogrammet transport får du lära dig manövrera
lätta fordon (personbil) upp till tunga fordon (tung last
bil med tung släpvagn). I programmet ingår även hante
ring av redskap såsom kran, truck och hjullastare. I yrket
ingår även kunskaper om lastsäkring, regler om kör- och
vilotider och hantering av farligt gods.

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN (IM)
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever
möjlighet att komma in på ett nationellt program,
eller leda till att de kan få ett arbete.
Du går i skolan på heltid vilket innebär minst 23 timmar
och/eller praktik varje vecka. Tillsammans med din men
tor gör du en individuell studieplan som är din planering

för att nå dina mål. Om det fungerar med din studieplan
och dina förkunskaper kan du även läsa vissa gymnasie
kurser på IM.
Du söker inte till ett introduktionsprogram. Är du inte
behörig till gymnasieskolan efter åk 9 kommer du auto
matiskt att erbjudas en plats på IM.

HANTVERKSPROGRAMMET (HV)
Frisör

På frisör får du lära dig olika hantverkstekniker såsom
klippning, färgning, festfrisyrer och uppsättningar. Du
får träna dina kunskaper på både dockor och riktiga
kunder. Utöver att du får lära dig frisörens grundtekni
ker, så hämtas även inspiration till frisyrer/klippningar
från trender som varit samt från dagens hårmode. Yrket
är praktiskt men det finns också en teoretisk del där du
bland annat kommer få kunskap om hårets uppbyggnad
och färgkemi.
Exempel på jobb direkt efter utbildning:

Om du vill jobba med händerna i ett kreativt yrke
med mycket kundkontakt är hantverksprogrammet
perfekt för dig! Du kommer få arbeta med hela
den kreativa processen, från idéstadie till färdigt
resultat. Hos oss söker du direkt till någon av
våra två inriktningar som är:

Frisör: Frisöraspirant.
Stylist: Hår- och makeupstylist, försäljare inom skönhets
branschen.
Exempel på arbetsplatser är salonger, styling och mode
inom handeln, media/produktionsbolag inom film och tv.

Hår- och makeupstylist

På stylist får du lära dig hårstyling och makeup inför
olika tillfällen som skönhetsstyling inför bröllop och
karaktärsstyling inom olika teman som modevisning,
film och tv. Vi inspireras av trender i modevärlden och vi
utför stylingarna på både dockor och modeller. Du stu
derar färg- och formlära, hudens och hårets uppbyggnad
och du får insikt i olika försäljningstekniker.

VISSTE DU ATT…
M

Du har möjlighet att starta ett UF-företag på båda
våra inriktningar.

M

På frisör får du styla, klippa och färga riktiga kunder
i skolans egen salong.

M

På stylist får du sminka och göra hårstyling på
kunder/modeller i skolans studio och på event
utanför skolan.

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET (VF)
VVS

Du lär dig om installation, service och underhåll av till
exempel värme- och sanitetssystem. Du får kunskaper
om energi- och miljöfrågor samt om säkerhet inom
VVS-teknik.
Exempel på jobb direkt efter utbildning:

VVS: VVS-montör och säljare i VVS-butik.

VISSTE DU ATT….
Här får du de kunskaper som behövs för att arbeta
inom fastighet och VVS. Utbildningen utvecklar dina
kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift,
underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska
anläggningar och system, till exempel värme-, ventilations- och kylsystem. Den inriktning vi erbjuder
inom VVS- och fastighetsprogrammet är:

M

Inom programmet har du möjlighet att delta i skolmästerskap i VVS.

M

Vår VVS-utbildning uppfyller branschens kvalitets
certifiering för en förstklassig skola.

GYMNASIESÄRSKOLAN
Det handlar bland annat om gräsklippning, plantering,
snöröjning och underhåll av lokaler. Skötsel, enklare
reparationer och framförande av relevant utrustning och
fordon är också en del i utbildningen.
Möjliga APL-platser kan vara idrottsplatser, skolor eller i
ett bostadsområde.
Fordonsvård och godshantering – FOG

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning med
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Programmen
bedriver en gemensam miljö- och hälsoprofil och
vi erbjuder följande inriktningar:
Fastighet, anläggning och byggnation – FAB

I utbildningen ges du möjlighet att utveckla kunskaper
om fastighetsskötsel i både inre och yttre miljöer.

I utbildningen ges du möjlighet att utveckla kunskaper
om olika fordon, branscher kopplade till dessa samt
godshantering och lagerarbete. Skötsel, enklare reparatio
ner och underhåll av fordon och relevant utrustning är
en del i utbildningen.
Möjlighet ges att utveckla kunskaper om till exempel
hjulskifte, rekonditionering, tvätt samt enklare service
och reparationer av till exempel bromsar.
Möjliga APL-platser kan vara verkstäder, tvätt- och däck
firmor samt reservdelslager.

ELEVHÄLSAN!

EN
DROGFRI
SKOLA!

Nobelgymnasiet vill erbjuda

Inom elevhälsan arbetar skolsköterska, skolläkare, skol

alla elever bästa möjliga

kurator, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare samt

undervisning och möjlighet

specialpedagog. Elevhälsan arbetar främjande och förebyg-

att uppnå goda studie-

gande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens

resultat, samt erbjuda en

mål. Detta genom att tillsammans med skolledning och övrig

trygg och säker arbetsmiljö.

skolpersonal arbeta för att identifiera och undanröja hinder

Användning av droger inne-

för elevers lärande och utveckling. Elevhälsan hos oss är en

bär en risk för den enskilde

HBTQ-certifierad verksamhet vilket innebär att vi har goda

eleven, för andra elever och

kunskaper i HBTQ-frågor.

personal. Skolan har skyldighet att vidta förebyggande
åtgärder samt ingripa och
agera om droger förekommer
i skolmiljön. Nobelgymnasiet
verkar aktivt för en drogfri
skoltid genom exempelvis

Tja!

utförande av drogtester av
arbetsmiljöskäl samt vid oro

Hej!

eller misstanke kring en elev.

ELEVSTÖDJARE
På skolan finns två elevstödjare som hälsar alla elever
välkomna på morgonen och som finns till för dig under hela

Källa: https://hjarnberikad.se/10-goda-vanor/

skoldagen.

10 GODA VANOR FÖR DIN SKULL
Det är viktigt för oss att du som elev mår bra, och det är viktigt för oss att du
förstår vad du behöver för att må bra. Därför fokuserar Karlstads kommunala
gymnasieskolor på god hjärnhälsa i projektet 10 goda vanor.
10 goda vanor innebär att skolan hjälper dig att bli medveten om olika friskfaktorer i
vardagen. Vi ser till att ge dig verktyg för att kunna göra positiva val, nå goda studie
resultat och få ökad möjlighet till inflytande över ditt eget liv. Ett hållbart lärande
helt enkelt. När du mår bra så kommer du att kunna prestera och nå dina mål och vi
finns med dig på hela din utvecklingsresa.
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HÄR FINNS VI!
Nobelgymnasiet ligger intill natursköna Rudsberget. Från Stora torget
tar du dig smidigt hit med stadsbuss via snabblinjen till Rud.

Buss från stora torget: 8 minuter
Cykla från centrum: cirka 12 minuter

Postadress: Karlstads kommun, förvaltningen, 651 84 Karlstad.
Besöksadress: Nokiagatan 20, 654 66 Karlstad. Tel: 054-540 15 00.
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