Brinellskolan leder dig
in i framtiden!

Lärande som leder dig in i
framtiden

Engagerade och duktiga
lärare

Kanske har du en dröm om vad du vill arbeta med i framtiden?
Kanske har du ett intresse som du verkligen brinner för? Eller
kanske vill du hålla så många dörrar öppna som möjligt, så
att du kan bestämma dig senare? Oavsett så har Brinellskolan
utbildningen för dig, nära hemmet, så att du får gott om tid för
studierna och fritiden.

För Brinellskolan är det viktigt med en skola där alla trivs och
där eleverna ges goda kunskaper och färdigheter. Vi fokuserar
på dig som individ. Förutom fakta är vårt mål att du ska lära dig
mer om dig själv och utvecklas som person.
Vi sätter stort värde på förmågan att ta egna initiativ, se möjligheter och ta till vara på dessa. Vi eftersträvar att hjälpa dig att
upptäcka dina talanger och med hjälp av dem nå dina mål. Vi
vill att lärande ska ha tydlig mening för dig, både för stunden
och för framtiden. Vi vill att du minns oss med glädje – och det
ska vi jobba för.

”Engagerade lärare som har tid
för eleven”
– Quiancheng Yu, NA15

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Här startar din karriär
Brinellskolan är det naturliga valet för ungdomar i Fagersta,
Norberg och Skinnskatteberg. Vi erbjuder en stor bredd av
utbildningar, både yrkesutbildningar och studieförberedande
program. Här finns också ett Riksidrottsgymnasium där du har
möjlighet att kombinera gymnasiestudier med elitsatsning på
vattenskidor eller wakeboard i Fagersta. Vi erbjuder fantastiska
tränare och träningsmöjligheter både lokalt och utomlands allt för att ta fram åkare på elitnivå.

Nationella program

En nära koppling till näringslivet och företag förbereder dig för en
ljus framtid efter gymnasiet. Genom programmen inom vårt Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege praktiserar du ute i samhället
och om du är en av dem som startar UF-företag får du en nära inblick
i företagandet och hjälp av kunniga och engagerade lärare. Brinellskolan har också en NPS Gymnasiesärskola.

Annan gymnasial utbildning

NVU Brinellskolan har:

Fanny Källman
Examen 2017 Teknikprogrammet, Tekniksprån
hösten 2017, sommarjobb, elevrepresentant i
Teknikcollege Bergslagens lokala styrgrupp.

Varför ska jag välja en

tekniskt inriktad utbildning?
Teknikcollege innebär
kvalitetssäkring där
företagen varit med och
bestämt innehållet i din
Hur har kontakten sett ut
med industriföretagen
tekniska utbildning. Detta
under gymnasiet?
gör att du som genomför
utbildningen blir attraktiv
Beskriv din utbildning
att anställa. Utbildningen
med tre ord
matchar därmed de krav
som arbetsmarknaden komVad var viktigt för dig
mer att ställa på dig i framdå du sökte till gymtiden. Den ger dig en bred
nasiet?
teoretisk och praktisk grund.
Stor vikt läggs vid din personliHar du något råd att
ga utveckling och förmåga att
ge elever i årskurs 9?
arbeta i team.

Var med och forma din framtid – sök en Teknikcollegecertifierad utbildning!

Vad gör du i
framtiden?

Garanti på ett yrke. Tekniken är framtiden!

Teknikcollege har gjort det möjligt för mig att
träffa ingenjörer och andra yrkesgrupper inom
teknikföretagen.
Givande, bred och rolig.

Utbildningen kunde ta mig någonstans. Inga
gränser då jag blev färdig, stor valfrihet. Plug
på hemmaplan, en fördel för att få tid till anna

Välj en utbildning av värde som ger grund för
studier och arbete. Mervärdet är företagskon
takterna.

I höst kommer jag att läsa till Högskoleingenjör–industriell design och produktutveckling.
jobba med produktutveckling i framtiden.

Quiancheng Yu
Examen 2018 Naturvetenskapsprogrammet, sommarjobb, elevrepresentant i Teknikcollege Bergslagens lokala styrgrupp.

Koray Kilickiran
Examen 2018 Industritekniska programmet, praktik på företagen, sommarjobb, elevrepresentant i
Teknikcollege Bergslagens lokala styrgrupp.

Få möjlighet att utvecklas tillsammans med
tekniken. Bra inkomst.

Om man tycker det är kul med problemlösning
och köra maskiner.

Har genom Teknikcollege fått sommarjobb på
ett av företagen. På så vis fått möjlighet att se
hur olika yrken jobbar.

Bra, vi elever har fått snabb respons från företagen när vi haft funderingar.

Nödvändigt, jobbigt och värt det.

Mycket data, eget tänkande och möjligheter.

Stora möjligheter inför framtiden. Engagerade
lärare som har tid för eleven.

Inte ha ångest varje dag jag gick till skolan. Började på ekonomiprogrammet och bytte sedan till
Industritekniska.
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Välj som du själv tänker och vill, lyssna inte på
vad kompisarna tycker, då kanske du ångrar
dig.

Gå inte efter vad kompisarna väljer. Det gjorde
jag från början och det blev fel.

Vill

Civilingenjör –med inriktning energisystem.
Intresset väcktes då vi i gymnasiet besökte forskareliten på ett universitet, via ett stipendium
som skolan fått.

Förhoppningsvis jobbar jag i industrin som
tekniker i framtiden.
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Stainless

FÅRBO MEKANISKA AB

En nära koppling till
näringslivet
På Brinellskolan finns det en tradition av företagsamhet och
praktiskt arbete. Våra elever startar företag, är ute på praktik,
reser och engagerar sig i programråd. De lär sig ta ansvar och
växer som människor.

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet (UF) är en mycket populär och viktig del av
Brinellskolan. Samtliga elever i år tre på ekonomiprogrammet,
personbilsinriktningen på fordonsprogrammet samt programmet för administration, handel och varuhantering inom gymnasiesärskolan, startar och driver företag med möjlighet att tjäna
pengar. Eleverna deltar i många tävlingar under UF-året och
går det riktigt bra får man vara med på mässan i Stockholm där
unga företagare från hela Sverige tävlar.

”Smarta lärare skapar en miljö som uppmuntrar eleverna att fixa sin framtid”
– Mirre, VO17

EL & Teknik – nu och i framtiden!

Fagersta Elektriska AB
Industrivägen 14, 737 30 Fagersta
Tel 0223-494 50 • info@elektriska.com • www.elektriska.com

Teknikcollege
Går du Teknikprogrammet, Industritekniska programmet, El- och
Energiprogrammet - inriktning automation eller Naturvetenskapsprogrammet ingår du i Teknikcollege. Inom Teknikcollege
arbetar företag och skola tillsammans för att utbildning, praktik
och erfarenhetsutbyte ska ge dig de förutsättningar som du
behöver för att kunna börja arbeta direkt efter gymnasiet eller
ge dig en god grundutbildning för fortsatta studier.

Systemair - en viktig del av vardagen
Ventilation är en del av vardagen som vi inte alltid tänker på. Den
ﬁnns där som en osynlig del av våra liv och ger oss ett bekvämt och
hälsosamt inomhusklimat. Systemair erbjuder marknadens bredaste
sortiment inom ventilation och som kund hos oss har du vår
gedigna samlade kompetens i ryggen, från selektion till installation.
Vi gör det enkelt att vara expert på ventilation.

www.systemair.se

Följ oss på
sociala medier

NVU Brinellskolan

737 44 Fagersta
Telefon: 0223-443 00
E-post: registrator@nvu.se
www.nvu.se
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