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Stjerneskolans programutbud hösten 2013
Omvalsperiod 22 april - 8 maj, kl. 12.00
Bygg- och anläggningsprogr. (Y*)

Naturvetenskapsprogr. (H*)

Ekonomiprogr. (H*)

Samhällsvetenskapsprogr. (H*)

Fordons- och transportprogr. (Y*)

Teknikprogr. (H*)

Handels- och administrationsprogr. (Y*)

Vård- och omsorgsprogr. (Y*)

Inriktning: Husbyggnad.
Efter utbildningen kan du jobba som träarbetare
(snickare) betongarbetare, golvläggare, murare,
ställningsbyggare, m.m.
Inriktning: Ekonomi.
Företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.
Du lär dig om företagens roll i samhället och
hur olika företagsformer ser ut. Du kan läsa till
diplomerad gymnasieekonom vilket innebär
att programmet ger dig två fördelar; möjlighet
till arbete direkt efter gymnasiet och samtidigt
en behörighet till högskolestudier.
Inriktning: Personbil.
För arbeten med service och reparationer av
olika fordon. Du lär dig hur fordon fungerar,
att felsöka, reparera och utföra service på olika
slags fordon. Profilering: tävlingsmekaniker för
rally, rallycross och banracing.
Inriktning: Handel och service.
För arbete med inköp, försäljning, marknadsföring,
information och reklam. Yrkesutgångar, t. ex;
butikssäljare, företagssäljare, IT-administratör,
logistiker, handlare, marknadsförare, m. fl.

Industritekniska progr. (Y*)

Inriktning: Svetsteknik.
För arbeten med olika svetstekniker och plåtbearbetning med tillhörande arbetsmoment.
Yrkesutgångar; Internationell svetsare och
International Welder (IW), svetsare.

Inriktning: Naturvetenskap och Samhälle.
För dig som vill läsa vidare inom naturvetenskapliga eller tekniska områden på högskolan.
Karaktärskurser; matematik, fysik, kemi, biologi.
Inriktningar: Samhällsvetenskap
samt Medier, information och kommunikation.
Ett brett program där du förbereds för vidare
studier inom ekonomi, juridik, språk, statsvetenskap, utbildning, vård m. fl. Du studerar
vårt och andras samhällen och historia, du lär
dig förstå hur kulturer och religioner påverkar
människors värderingar och levnadssätt.
Inriktning: Teknikvetenskap.
Leder till en bred teknisk grundutbildning om
du vill arbeta inom data/it, nätverk, produktion,
kvalitetsarbete och produktutveckling på olika
arbetsplatser. Utbildningen ger dig en bred
behörighet till högskolestudier.
För arbete inom hemsjukvård, med funktionshindrade och psykiskt sjuka el. för arbete som
undersköterska i sjukvården. Du lär dig om
hälsa, människokroppens uppbyggnad, funktion
och utveckling från livets början till dess slut.
Efter utbildningen kan du jobba inom akut- och
hemsjukvård, som skötare inom psykiatrisk- eller
missbruksvård, m. fl.

(Y*) = Yrkesprogram
(H*) = Högskoleförberedande
program

För mer info, kontakta Stjerneskolans studie- och yrkesvägledare
Olle Vikström, tfn: 0560-163 09, e-post: olle.vikstrom@torsby.se
Karin Lundkvist, tfn: 0560-163 07, e-post: karin.lundkvist@torsby.se

stjerneskolan.se

