Fyrisskolan
Här erbjuder vi högkvalitativa
utbildningar
Här lär du dig för framtiden
Här får du vara dig själv

En skola att trivas i
I Uppsala hittar du den lugna och trivsamma skolan Fyrisskolan. Vi är en
kommunal gymnasieskola som har fokus på hållbarhet, miljöfrågor, förnybar
energi och studiero. Detta speglas i våra olika utbildningar: naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. På
skolan arbetar vi även i projekt i flera olika ämnen, där du får lära dig mer om
hur människan, naturen och moderna tekniker samspelar.

SPELPROGRAMMERING –
Teknikprogrammet

Här lär du dig programmera genom att skapa datorspel,
allt från 2D till 3D, och Virtual Reality. Vi använder oss av
Oculus Quest som VR-miljö, Unitys spelmotor och Blender
för att skapa 3D-grafik samt Rokoko för motion capture.

INDUSTRIDESIGN –
Teknikprogrammet

I detta program lär du dig att formge allt från kastrullock
till bilar. Målet är att ta fram produkter som fungerar i sitt
sammanhang. Du kommer att få lära dig och få fördjupade
kunskaper i CAD, bild och form samt konstruktion för att
skapa prototyper med hjälp av bland annat 3D-skrivare.

INGENJÖRSSPÅRET –
Teknikprogrammet

Som ingenjör kan du arbeta med planering, konstruktion
och utveckling av nya produkter. I detta program fördjupas
och breddas dina kunskaper i de klassiska kurserna inom
fysik, matematik och teknik. Utbildningen förbereder dig
väl inför studier på universitets och högskolenivå.

BIOTEKNIK –

Teknikprogrammet

Du kommer att få lära dig om bioteknik och göra avancerade laborationer som till exempel PCR-tester och framställning av självlysande bakterier. Profilen ger maximal
behörighet till högre studier och du får det bästa från både
teknik- och naturprogrammet.

JK UTLAND –

Samhällsvetenskapsprogrammet

Det samhällsvetenskapliga programmet har en stark internationell prägel med fokus på juridik, kriminologi, hållbar
utveckling och miljö. Programmet har en stor öppenhet
mot omvärlden och andra kulturer, och därför kommer utbildningen på samhällsprogrammet delvis att vara förlagd
utomlands. Vi gör fältstudier i Sverige i åk 1, i Norden/Baltikum i åk 2 och i ett europeiskt land i åk 3. Detta ger dig
som elev internationell erfarenhet och förståelse för andra
kulturer, och svensk och internationell juridik. På köpet får
du nya vänner och kontakter.

GRÖN ENERGI –

Naturvetenskapsprogrammet

Studierna på detta program har fokus på energi- och
miljöfrågor. Du får bland annat lära dig hur batterilagring,
solceller, biobränslen och vätgasdrift fungerar samt vilken
miljöpåverkan de har. Vi arbetar i projekt i flera ämnen där
du får veta mer om hur människan, naturen och moderna
tekniker samspelar. För att hitta lösningar på framtidens
utmaningar kommer dina kunskaper i biologi, kemi och
fysik att behövas.
HÖG SERVICEGRAD OCH SUPPORT

MER ÄN BARA MEKANIK
Vi är delaktiga i er produkts hela livscykel, från design och prototyp
till serieproduktion och reservdelsförsörjning. Effektiv produktion
från enstaka bearbetningsmoment till komplicerade arbetsstycken,
olika bearbetningstyper och montering. Ett långsiktigt samarbete
som produktionspartner ger god kännedom om och förståelse för
kundens behov. Vårt helhetsansvar - din trygghet.
www.aknesmekaniska.se

Teknikcollege och
gymnasieingenjörsutbildning
På Fyrisskolan erbjuder vi Teknikcollege på våra teknikoch naturvetenskapsprogram, samt påbyggnadsår på
teknikprogrammet där du läser till gymnasieingenjör.

Fyrisskolan

Globala mål

Vi på Fyrisskolan vill vara Uppsalas gröna gymnasieskola
och därför är det en självklarhet för oss att stå bakom
samtliga av de globala målen som FN satt upp i Agenda
2030.

Adress: Götgatan 17-22, 752 22 UPPSALA
Telefon: 018-727 97 00
E-post: fyrisskolan@uppsala.se
Webbplats: fyrisskolan.uppsala.se
Darko Krsek, rektor
E-post: darko.krsek@uppsala.se
Telefon: 018-726 00 21
Sociala medier:
Instagram
www.instagram.com/fyrisskolan/
Facebook
www.facebook.com/fyris/

Fresenius Kabi – mer än vad
många känner till
För några är Fresenius Kabi allt inom hälsa
och välmående. För andra ett världsledande
företag inom klinisk nutrition, infusionsterapi,
biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
För anställda en utvecklande plats.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet
i utvecklingen av innovativa produkter och
tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter
för terapi och vård av kroniskt och svårt
sjuka människor och att möta patienters olika
behov både på sjukhus och i hemmet.
Produkterna vi tillverkar säljs över hela
världen och räddar liv varje dag.

I Sverige hittar du oss i Uppsala och i Brunna
utanför Stockholm.
På Fresenius Kabi lägger vi ner ett stort
engagemang för att skapa en utvecklande
arbetsmiljö för våra medarbetare. Deras
erfarenhet, kompetens och entusiasm utgör
en viktig del för vår framgång. Vill man arbeta
hos oss är till exempel ett program med en
teknisk eller naturvetenskaplig inriktning en
bra grund att stå på.

Caring for life.
Under mottot Caring for life sätter Fresenius
Kabi alltid människan i centrum: som patient,
kund och medarbetare.

FAKTA
Fresenius Kabi: ett växande hälso- och sjukvårdsföretag med cirka 1100 anställda i Sverige, och över
40 000 anställda världen över. Vi utgör ett betydande globalt nätverk inom produktion, försäljning och
marknadsföring.

Läs mer på:
www.fresenius-kabi.se

Besök oss på Facebook:
www.facebook.com/freseniuskabiofficial

Följ oss på Instagram:
@FreseniusKabi

