Hotell, Restaurang & Bageri Fastighet, Anläggning & Byggnation
Eleverna får grundläggande kunskaper om hotell, restaurang och
bageri. Utbildningen förbereder eleverna för att kunna arbeta
med till exempel bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien,
dukning, matlagning och hotellservice. Under utbildningen lär
sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt
och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

HOTELL, RESTAURANG & BAGERI /
FASTIGHET, ANLÄGGNING & BYGGNATION

Gymnasiesärskolan

Eleverna läser också ämnen så som Engelska, Svenska,
Matematik och Estetisk verksamhet.
I utbildningen ingår också APL (Arbetsplatsförlagt lärande) där
eleven lär sig genom att arbeta på en arbetsplats.
Under utbildningens sista år gör eleven ett gymnasiesärskolearbete som skall sammanfatta det som denne lärt sig under sina
4 år på skolan.
Skolan ingår i ett samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att underlätta övergången från skola till arbetsliv.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom fastighet,
anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder eleverna för
att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av
fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.
Eleverna lär sig också att hantera de verktyg och fordon som
behövs i arbetet. Ett vanligt inslag i utbildningen är till exempel
att köra fyrhjuling för att frakta verktyg eller ta sig ut till arbetsplatser i skog och terräng. Som elev lär du dig till exempel också
att måla, köra gräsklippare och röjsåg.
Eleverna läser också ämnen så som Engelska, Svenska,
Matematik och Estetisk verksamhet.
I utbildningen ingår också APL (Arbetsplatsförlagt lärande) där
eleven lär sig genom att arbeta på en arbetsplats.
Under utbildningens sista år gör eleven ett gymnasiesärskolearbete som skall sammanfatta det som denne lärt sig under sina
4 år på skolan.
Skolan ingår i ett samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att underlätta övergången från skola till arbetsliv.

Ansökan
GYMNASIESÄRSKOLA MED
PROGRAM FÖR DIG SOM VILL
LAGA MAT OCH BAKA ELLER
BYGGA OCH LÄRA DIG
FASTIGHETSSKÖTSEL

Om du funderar på att söka till oss önskar vi att din studie- och
yrkesvägledare kontaktar oss för bokning av ett första besök, följt
av en praktik. Under praktiktiden får du känna på hur det är att
gå hos oss, hur det är att gå i klassen och träffa dina lärare och
klasskamrater.

OM SKOLAN
Vackstanäs fristående gymnasiesärskola erbjuder två 4-åriga program på
nationell nivå. Fastighet, anläggning och byggnation samt Hotell, restaurang och bageri. Under sina 4 år genomför eleverna 22 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande), kopplad till deras respektive inriktning. Vi har väl
upparbetade kontakter med företag i Södertälje som tar emot våra elever
på APL och ett gott samarbete med både Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Detta underlättar övergången från skola till arbetsliv, vilket
har bidragit till våra fina resultat för andelen elever som kommit igång
med sysselsättning direkt efter gymnasiet.
Lärarlaget på gymnasiesärskolan består av yrkeslärare, lärare i gymnasiesärskolegemensamma ämnen, specialpedagog samt lärarresurser.
FRISTÅENDE SKOLA UTAN VINSTINTRESSEN

Vackstanäsgymnasiet är ett fristående gymnasium. Vi delar inte ut vinst och är
politiskt och religiöst obundna. Skolan får ersättning av kommunerna för de elever
vi tar hand om och alla pengar går direkt in i verksamheten. Skolan har funnits
i snart 100 år, men gymnasium har vi varit sedan 1993. Alla våra fast anställda
lärare har pedagogisk högskoleexamen.

GYMNASIESÄRSKOLA

- HOTELL, RESTAURANG & BAGERI
- FASTIGHET, ANLÄGGNING & BYGGNATION

GRATIS, VÄLLAGAD LUNCH

Vi serverar alltid en gratis, hemlagad lunch som serveras i vår egen restaurang.

151 66 Södertälje
08-522 980 00
www.vackstanas.se

