Kunskapscompaniet Gymnasium

Plugga till ett yrke

Få jobb direkt eller
plugga vidare
Det kan vara svårt att välja gymnasium.
Vårt tips är att gå på din egen känsla och
välja utifrån dina framtidsdrömmar.
Kunskapscompaniets gymnasieskola är
en skola med stor gemenskap och hög
trivsel. Skolan ligger vackert belägen i gamla
industrilokaler, precis vid Eskilstunaån. Här
pluggar du till ett yrke och de flesta går ut
i jobb direkt efter studenten medan andra
väljer att läsa vidare.
Det viktigaste för oss är att du ska lyckas
med dina studier. Därför arbetar vi med
forskningsbaserade undervisningsmetoder som lärarledd undervisning,
tydliga instruktioner och kontinuerlig
feedback.
För oss är det viktigt att skolan är trygg
och vi månar om att alla elever ska må bra.
Skolans café är centralt placerat och ses
av många som skolans hjärta.

Du som elev har tillgång till skolsköterska,
skolkurator, specialpedagog samt studieoch yrkesvägledare som stöttar när det
behövs.

Innehåll
Att plugga på Kunskapscompaniets gymnasieskola
Våra program:
• Bygg- och anläggningsprogrammet
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• Fordons- och transportprogrammet
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• Vård- och omsorgsprogrammet
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Under skolterminerna har vi olika
traditioner och trivselaktiviteter utanför
schemat då vi får tillfälle att lära känna
varandra bättre och ha roligt tillsammans.
Exempelvis ordnas bland annat skolgemensamma aktivitetsdagar med dragkamp och temadagar med näringslivet.

Öppet hus

Vill du se mer av vad som händer på skolan
så följ oss gärna på Facebook kcgymnasium
eller Instagram @kunskapscompaniet_
gymnasium.

Lör 3 dec k
l. 13.00-15.0
0
Tor 15 dec k
l. 17.30-19.0
0
Ons 25 jan
kl. 17.30-19.0
0

Vi ser fram emot att träffa dig på
gymnasiemässan i november eller på något
av våra öppna hus.

Gör ditt gymnasieval senast 13 feb 2023.
Har du frågor eller vill hälsa på?
Kontakta vår Studie- och yrkesvägledare Beatrice Österberg
beatrice.osterberg@kunskapscompaniet.se | 073-15 31 560
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Att plugga på
Kunskapscompaniets
gymnasieskola
Det viktigaste för oss är att du ska lyckas!
Oavsett om du vill börja jobba direkt efter
gymnasiet eller om du vill ha möjlighet
att studera vidare så behöver du göra det
bästa av de tre åren du har framför dig. Vi
hjälper dig att nå dit du vill!
För att du ska lära dig så mycket som
möjligt och nå bästa möjliga resultat
satsar vi alltid på kvalitativa lärarledda
lektioner och tydliga instruktioner. Du
får kontinuerlig feedback om hur det går,
vad du behöver göra mer av och hur vi
kan stötta dig på olika sätt.
En stor del av utbildningen på alla program är praktisk och genomförs ute på
riktiga arbetsplatser. Det är en viktig del
i att göra våra elever yrkesförberedda.
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Tillsammans ser vi till att Kunskapscompaniet är en trygg och trivsam skola
där du kan utvecklas både som person
och kunskapsmässigt.
Vi erbjuder tre olika yrkesprogram:
Bygg- och anläggningsprogrammet,
Fordons- och transportprogrammet
samt Vård- och omsorgsprogrammet.
Alla tre programmen ger goda
förutsättningar för att få jobb direkt
efter studenten.

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

För dig som vill arbeta med att bygga,

För dig som vill lära dig chaufförsyrket

För dig som siktar på en karriär

underhålla och göra ombyggna-

och kunna jobba som lastbilschaufför,

inom hälso- och sjukvårds-

tioner av hus och anläggningar och

speditör, transportledare, åkare,

området. Efter uppnådd examen

siktar på att jobba som snickare,

kranbilsförare eller trafikledare.

kan du titulera dig som under-

murare eller andra yrken inom bygg-

sköterska och läsa vidare till

branschen.

andra yrken där du jobbar med
människor.
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POÄNGPLAN

Bygg och anläggningsprogrammet
GYMNASIEGEMENSAMT

Bygg- och
anläggningsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen Husbyggnad
är för dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.
Under ditt första år på programmet läggs både den teoretiska och
praktiska grunden för yrket. Du får prova på de olika delarna av yrket, för
att du sedan ska kunna välja vad du vill spetsa din yrkeskunskap inom.
Under år två och tre går du ut som lärling, det innebär att minst hälften
av din utbildning kommer att ske på en arbetsplats hos ett byggföretag.
Programmet passar dig som vill jobba som exempelvis snickare,
golvläggare eller murare. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen
eller fortsätta studera vidare på högskola eller universitet.

”Byggbranschen är bred
och spännande att
utbilda sig inom. Efter
gymnasiet kan du jobba
som snickare, murare
eller inom olika specialyrken som golvläggare,
plattsättare eller takläggare.”
Mattias Nilsson

900*

Engelska 5
Engelska 6**
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
Svenska 2**
Svenska 3**

100
100
50
100
100
50
50
50
100
100
100

PROGRAMGEMENSAMT

400

Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

200
200

GYMNASIEARBETE

100

INRIKTNING
Husbyggnad, träarbete

700

INRIKTNING
Husbyggnad, betong

700

Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 - ombyggnad
Husbyggnadsprocessen

100
200
200
200

Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 - ombyggnad
Husbyggnadsprocessen

100
200
200
200

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

500

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

500

Trä 1 - stommar
Trä 2 - beklädnad
Trä 3 - montage
Specialyrken 1 - Ställning
Entreprenörskap

100
100
100
100
100

Betong 1 - lågform och platta på mark
Betong 2 - väggar och pelare
Betong 3 - bärlag
Betong 4 - golv
Entreprenörskap

100
100
100
100
100

INDIVIDUELLA VAL

200

INDIVIDUELLA VAL

200

Idrott och hälsa 1 - specialisering
Matematik 2a
Service och bemötande
Skapande verksamhet

100
100
100
100

Idrott och hälsa 1 - specialisering
Matematik 2a
Service och bemötande
Skapande verksamhet
Specialyrken 1 - Ställning

100
100
100
100
100

Lärare Bygg- och
anläggningsprogrammet

* Totalsumma varav 300 poäng kan väljas bort.
** Kurs som kan väljas bort.
Med reservation för ändringar.

5

6

POÄNGPLAN

Fordons- och transportprogrammet
GYMNASIEGEMENSAMT

Fordons- och
transportprogrammet
På Fordons- och transportprogrammet lär du dig chaufförsyrket och att
köra olika typer av bilar och tunga fordon. Du får möjlighet att kostnadsfritt ta körkort med behörigheterna B, BE, C, CE, truckkort samt ADR–
tillstånd för farligt gods, YKB och krankort.
Förutom trafikkunskap, transportsystem och logistik lär du dig om
fordons funktion, konstruktion samt om hur du felsöker, diagnostiserar,
reparerar och utför service på olika fordon. I utbildningen ingår
15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du tillfälle att träna
och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du skaffar dig bra kontakter
som kan leda till jobb.
Efter utbildningen kan du jobba som lastbilschaufför, budbilsförare eller
som exempelvis speditör, åkare eller trafikledare. Du kan börja jobba

”Den här utbildningen leder
till jobb. Efterfrågan på
chaufförer har ökat och fler
företag väljer att ha varorna rullande på vägarna.
Därför växer efterfrågan
på kompetent personal, det
märks här på Eskilstuna
logistikpark.”

900*

Engelska 5
Engelska 6**
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
Svenska 2**
Svenska 3**

100
100
50
100
100
50
50
50
100
100
100

PROGRAMGEMENSAMT

400

Fordons- och transportbranschens villkor
och arbetsområden
Fordonsteknik – introduktion

200
200

GYMNASIEARBETE

100

INRIKTNING Transport

500

Yrkestrafik 1a
Yrkestrafik 1b

200
300

PROGRAMFÖRDJUPNING

700

Maskinell godshantering
Godstrafik
Godstransporter – specialisering
Fordonskombinationer – godstransporter/
Lastbilsmonterad kran samt
Godstransporter - specialisering 2

200
200
100

INDIVIDUELLA VAL

200

Entreprenörskap
Idrott och hälsa 1 - specialisering
Lastbilsmonterad kran
Matematik 2a
Service och bemötande
Skapande verksamhet

100
100
100
100
100
100

200

Bernt Bengtsson
Programansvarig Fordons- och
transportprogrammet

direkt eller fortsätta studera vidare på högskola eller universitet.
* Totalsumma varav 300 poäng kan väljas bort.
** Kurs som kan väljas bort.
Med reservation för ändringar.
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POÄNGPLAN

Vård- och omsorgsprogrammet
GYMNASIEGEMENSAMT
Engelska 5
Engelska 6**
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
Svenska 3**
PROGRAMGEMENSAMT

Vård- och
omsorgsprogrammet
På Vård och omsorgsprogrammet kommer du lära dig om människan
utifrån olika perspektiv. Inom det medicinska fördjupar du dig i människokroppen och sjukdomar som kan uppstå. Du kommer även lära dig att
möta människor med olika förutsättningar och behov som styr omvårdnaden och det sociala samspelet.
I programmet ingår det både teoretiska lektioner och praktiska moment.
Till exempel får du lära dig att hjälpa till med personlig vård och omvårdnad, hantera medicintekniska- och administrativa samt sociala
uppgifter. Varje läsår ingår fem veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL)
som ger dig erfarenhet och kontakter som du har nytta av när du kommer
ut på arbetsmarknaden.
Efter uppnådd examen kan du titulera dig som undersköterska.
Den 1 juli 2023 blir det en skyddad yrkestitel, vilket innebär att bara du
med giltig examen har rätt att kalla dig undersköterska. Efter ut-
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”Det här är ett program
för dig som är intresserad av att arbeta med
människor. Kompetens
inom vård och omsorg
är mycket efterfrågad
och oavsett vad du
väljer att gå vidare med
i din karriär så är den
här utbildningen en bra
grund att stå på.”

800*
100
100
50
100
100
50
50
50
100
100
1400

Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2
Social omsorg 1
Social omsorg 2
Svenska 2

50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100

GYMNASIEARBETE

100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

200

Räddningsmedicin
Vård och omsorg - specialisering

100
100

INDIVIDUELLA VAL

200

Entreprenörskap
Idrott och hälsa 1 - specialisering
Komplementärmedicin
Matematik 2a
Service och bemötande
Skapande verksamhet
Palliativ vård

100
100
100
100
100
100
100

Carina Saarela
Programansvarig Vård- och
omsorgsprogrammet

bildningen kan du välja att börja jobba direkt eller studera vidare på

* Totalsumma varav 200 poäng kan väljas bort.

högskola eller universitet.

** Kurs som kan väljas bort.
Med reservation för ändringar
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”Här på Transportprogrammet

”Ett yrkesprogram passar mig

”För mig var Vård och omsorgs-

blir ingen utanför. Alla elever och

bra eftersom jag vill börja jobba

programmet ett självklart val

lärare har skoj tillsammans och

direkt efter gymnasiet. Skolan

eftersom jag har alltid känt att

bygger upp en gemenskap. Dess-

har bra lärare, god mat och

jag vill hjälpa människor. Här

utom får du ju garanterat jobb

schyssta klasskompisar.”

har jag även möjlighet att skaffa

efter skolan då det behövs många
chaufförer.”

Kasper, Bygg- och anläggningsprogrammet

Kewin, Fordons- och transportprogrammet

mig högskolebehörighet vilket
gör att jag får större valmöjligheter. Antingen börja jobba
direkt eller om jag skulle vilja
kan jag studera vidare.”
Nellie , Vård- och omsorgsprogrammet

kunskapscompaniet_gymnasium

kcgymnasium

Köpmangatan 1 | 633 56 Eskilstuna | 016 – 14 74 70
info@kunskapscompaniet.se | kunskapscompaniet.se

