Program – Öppet hus lördag 12/11 kl. 10-13
Bygg- och anläggningsprogrammet
•

•
•

I våra lokaler Nedre Bygg kommer årskurs 1 att arbeta med byggnation av stugor, olika
anläggningsfordon kommer att finnas på plats och elever genomför övningar i
anläggningsarbete. Vi bjuder även på kaffe.
I våra lokaler Övre bygg jobbar elever i årskurs 2 och 3 med husbyggnation och bygger
lusthus. Anläggningsfordons elever finns på plats vid maskiner och visar simulatorerna.
Programinformation i sal 96 (Nedre bygg) kl. 10.30 samt 12.00

Vård- och omsorgsprogrammet
•
•
•
•

Sal 506: Kapillärprovtagning. Representanter från arbetsgivare Torsby och Sunne
Sal 508: Utställning av kurser och litteratur. Lite museum över ”gamla tidens vård”.
Sal 509: Rullstolsbana för den som vill prova på
Sal 507 Här kan du få mäta blodtryck, syrgasmättnad i blodet. Representanter från
Regionen, Fackorganisationen och Kommunal finns på plats.

Industritekniskaprogrammet
•
•
•
•
•
•
•

Vi visar de olika svetsmetoderna MIG/MAG, TIG, MMA samt gassvetsning.
De besökare som vill får gärna prova på att själv svetsa.
Vår plasmaskärmaskin och svetsrobot är i drift under dagen.
Eleverna visar lastning och lossning med truck.
UF-företaget Stjernesvets tillverkar och säljer marschallhållare.
Representanter från de lokala industriföretagen informerar om yrkesmöjligheter efter
genomförd utbildning.
Besökarna bjuds på korv som grillas i ässjan.

Introduktionsprogrammet
• Elever berättar och presenterar Introduktionsprogrammet i sal 266 vid skolans torg.
Fordon- och transportprogrammet
•
•
•
•
•

Visning av programmets verksamhet
MBN Bil visar Citroen elbil
Hedström motorsport visar sin Supercar VW Polo
Pontus Karlsson från Karlstad visar sin Driftingbil Volvo 940 med över 800hk.
Vi bjuder på kaffe

Samhällsvetenskapsprogrammet
•
•
•
•
•

I SA korridoren finns det informationsdisk med en ”fråga en elev” del.
Sal 360 och 359: lektioner i samhällskunskap/historia kl.10.00-10.45 och 11.00-11.45
Sal 355: Filmvisning
Sal 357: Gymnasiearbete för årskurs 3 och 4
Medialokalerna, elever tar porträtt av besökare i "Richard Avedon-stil" och sedan
redigeras bilderna i datasalen

Ekonomiprogrammet
•
•
•

Årskurs 1 säljer afrikanskt hantverk i sal 518
Årskurs 2 visar sina UF företag och säljer sina produkter i ekonomikorridoren
Årskurs 3 bedriver caféverksamhet i sal 520 och jobbar med gymnasiearbete i sal 519

Naturvetenskapsprogrammet
•
•
•

Tipspromenad i naturkorridoren med roliga frågor och fina priser
Lektioner i fysik, kemi, biologi och matematik. Lärare och elever visar sin verksamhet i 302,
303 och 307 (Se schema vid salarna)
Information om naturvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet
•
•

Workshop i sal 362 där elever på teknikprogrammet årskurs 2 visar den nya moderna
3D-tekniken.
Circlab visar sina lokaler på Norra ringvägen 13.

Gymnasiesärskolan
•

Visar sina lokaler och verksamhet.

Information om programmen och skolan
•

Kl. 11.00 kommer gymnasiechef och studie- och yrkesvägledare att informera om skolan i
Filmsalen (sal 253). Välkomna att lyssna och ställa frågor.

Stjerneskolans specialidrotter - ”hästskon” vid skolans torg
Sal 256 – Alpint och Skicross Information om specialidrotten.
Sal 259 – Fotboll Information om specialidrotten
Sal 260 – Skidskytte Information och presentation. Prova på Laserskytte, skidskyttepremiären
visas på TV.

Sal 262 – Längdskidor Testa din kapacitet i stakergometer 100m, pris till bästa kille och tjej samt
en idealtid. Tävlingen pågår mellan 10.00-12.45. Kl. 12-13 Presentation om specialidrotten.
Sal 263 – Mountainbike Information och presentation av idrotten samt tävling ”gissa lufttrycket”.
Vuxenutbildningen i Torsby
Vid ingång C hittar du representanter från vuxenutbildningen.
Där kan du få Information om pågående och kommande utbildningar.

Skolans torg
Vid skolans torg finns möjlighet att träffa representanter från skolledning, studie och
yrkesvägledare. Här hittar du också Elevhälsan som kan svara på frågor.
Delta i tävlingar med chans att vinna diverse presentkort i Torsby Kommun.
Elever från bygg-och anläggningsprogrammet och Fordon och transportprogrammet finns på
plats här för frågor om de programmen.
Besök Torsby Bostäder och Visit Torsbys montrar vid ingång B.

Matsalen
Det serveras köttbullar och mos, cafeterian är öppen, välkommen in!

Välkomna

