VI SKAPAR MÖJLIGHET
FÖR ALLA VÅRA ELEVER
OCH VI ÄLSKAR DET

EN SKOLA FÖR FRAMTIDEN
Välkommen till Martin Koch-gymnasiet!
Vi är en skola med eleven i fokus. Belägna i Hedemora, med 400 elever och
åtta olika gymnasieprogram, satsar vi
på en undervisningsform där alla elever
ska känna sig sedda och få bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Vi gör
det genom små undervisningsgrupper,
hög lärarbehörighet och ett enormt
engagemang för var och en av våra
elever. Till slut handlar ju allt om dig
– det är din utbildning och din framtid
och vi vill hjälpa dig på vägen.
Martin Koch-gymnasiet består av moderna lokaler där du får chans att utbilda
dig genom både teori och praktik. Vi har
bygghall och maskinpark för dig som
läser bygg och fordon och för dig som
läser en teoretisk linje har vi skapat de

bästa förutsättningarna tillsammans
med våra pedagoger, med ett bemannat
bibliotek, läxhjälp och mattestuga för
dem som har behov av det.
Dessutom är vi en av landets bästa skolor för Ungt Företagande. Förra
året vann vi pris som regionens bästa
UF-skola och för att vi har den bästa
UF-läraren. På den stora riksfinalen
slutade vi sedan tvåa. Anledningen till
vår framgång är att vi har ett tillåtande
klassrumsklimat, vi stöttar våra elever
och vi har ett jättebra samarbete med
företag runt om i länet som ger fina
praktikplatser till eleverna. Men det viktigaste vi har är vårt engagemang. Här
har du en skola som bryr sig.

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BARN OCH FRITIDSPROGRAMMET

Är du intresserad av att bygga hus,
skapa vackra miljöer och jobba direkt
efter studenten? Då är vårt bygg- och
anläggningsprogram rätt val för dig.
Programmet består av två inriktningar: Husbyggnad och Mark och anläggning. På Husbyggnad får du lära dig
allt inom nybyggnation, renovering
och ombyggnad, du får utlopp för din
kreativitet och du får tillgång till vår
moderna verkstadsmiljö där du tränas av erfarna och duktiga lärare. På
Mark och anläggning kan du läsa antingen markanläggning eller bergarbete. Utbildningarna påminner mycket om varandra och du får lära dig
köra olika maskiner och hur man gör
bra markläggningsarbeten. Utbildningen har också ett nära samarbete med Bolidens gruva i Garpenberg,
där många av våra elever får sina
första anställningar efter studenten.

Barn- och fritidprogrammet är för
dig som älskar människor och brinner för att se andra utvecklas med
din hjälp. Här tränas du i pedagogiskt och socialt arbete och vi fäster
stor vikt vid att förbereda dig inför
ett arbetsliv som innebär att leda
aktiviteter för barn och vuxna. Vår
APL, den praktiska delen av utbildningen, har en stark förankring bland
företag i området och ger dig fina
möjligheter att testa dina teoretiska kunskaper ute i det verkliga livet.
Barn och fritid passar dig som vill arbeta som personlig assisten, barnskötare eller elevassistent, men ger
dig också behörighet att studera vidare efter examen till att bli exempelvis socionom, lärare, specialpedagog
eller integrationspedagog.

FORDON- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET
Det här är programmet för dig som ser
en framtid som bland annat bilmekaniker, maskinmekaniker eller reparatör,
eller vill plugga vidare efter studenten till
fordonstekniker, lokförare eller bilskadetekniker. Utbildningen lär dig arbeta
med service och underhåll av alla typer
av bilar. Du lär dig hur man felsöker,
läser av servicescheman och åtgärdar
de fel som man hittar. Vår verkstad är
uppbyggd som en riktig bilverkstad och
våra elever får testa på sina kunskaper
via APL ute på arbetsplatser.

EKONOMIPROGRAMMET
Ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program, vilket innebär att
du får möjlighet att utveckla kunskaperna du får hos oss på exempelvis en
högskola eller ett universitet senare i
livet. Du kan välja antingen inriktning
ekonomi eller juridik och lära dig hur
man startar företag, hur marknadsföring fungerar eller hur Sveriges rättssystem fungerar. Under det sista året
startar och driver du ett UF-företag.
Vill du bli civilekonom, jurist eller psykolog? Då är det här programmet för
dig!

VILL DU SÖKA JOBB?
VÄLKOMMEN ATT SKICKA IN DIN
ANSÖKAN TILL OSS PÅ ICA.SE/HEDEMORA

Åkargatan 11, 77632 Hedemora

FÖRSÄLJNING- OCH
SERVICE PROGRAMMET

NATURVETENSKAPLIGA
PROGRAMMET

För dig som är utåtriktad, gillar att arbeta nära människor och är intresserad
av försäljning är det här programmet
perfekt. Här får du lära dig hur handel fungerar både nationellt och internationellt och hur man leder ett företag, och du får chansen att starta ditt
eget UF-företag. Efter studenten kan
du arbeta som säljare eller personal
shopper, men du får också behörighet
att studera vidare till att bli bland annat webbanalytiker, marknads
förare,
produktutvecklare eller inköpare.

Precis som ekonomiprogrammet är
det naturvetenskapliga studieförberedande. Det här programmet passar
dig som gillar att lösa problem och förstå saker på djupet. Utbildningen förbereder dig för studier som kan leda
dig till att bli allt från läkare till veterinär och energitekniker. Som elev
här får du också tillgång till vårt eget
CSI-laboratorium där du får chans att
testa, undersöka och lära dig hur vår
fantastiska naturvetenskapliga värld
fungerar.

For more information please visit erasteel.com

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA
PROGRAMMET
Samhällsprogrammet är naturvetenskapliga programmets motsvarighet,
men här riktar vi in oss på samhällsfrågor. Du kanske är intresserad av
demokrati, etik, genus eller kommunikation? Här får du läsa om allt detta och utveckla dina egna tankar och
resonemang kring hur vi bäst skapar
ett samhälle där alla kan hitta sin
plats. Som elev kan du välja antingen inriktning beteendevetenskap eller
samhällsvetenskap och fördjupa dig
i just dina intressen, och efter studenten kan du läsa vidare för att bli
kommunikatör, psykolog, beteende
vetare, lärare eller jurist.

TEKNIKPROGRAMMET
Kanske är du en kreativ person med
särskilt intresse för teknik och programmering? Här är i så fall programmet för dig. På Teknikprogrammet
studerar du mycket i projektform. Du
tränas i att hitta nya infallsvinklar och
lösningar på problem och du får en
modern och teknisk utbildning som
förbereder dig väl för fortsatta studier
till att bli exempelvis flygtekniker,
civil
ingenjör, arkitekt eller webbutvecklare. Även här får du möjlighet
att skapa ett företag genom UF – vilket
är något av vår skolas specialitet.

INTRODUKTIONSPROGRAMMET
Studier är för alla, även om alla inte vet det än.
Kanske har du varit trött på skolan och känt att det
inte är något för dig? Det är för dig vi har introduktionsprogrammet. Här får du läsa upp din behörighet och du får den hjälp och det stöd du behöver för
att klara dina studier och därefter möjlighet att följa
just din dröm inom ett nationellt gymnasieprogram.
Det finns fyra introduktionsprogram och vilket du
ska gå beror på vilka mål du har och vad du har kvar
att läsa. Utbildningen är på heltid och innehållet bestäms av en individuell studieplan som vi tar fram
tillsammans med dig.

Vi är en gruva i världsklass,
med yrken för alla intressen.
Följ med på vår automationsresa!
Vi tillhandahåller metaller som är nödvändiga för att förbättra samhället för
kommande generationer. Vår vision är att vara den mest klimatvänliga och
respekterade metalleverantören i världen
Läs mer på www.boliden.com

ELEV FÖR EN DAG

Då skulle du bara se hur det är att faktiskt
studera här! Vi hoppas att du har läst den
här broschyren och blivit nyfiken på våra
utbildningar. Kanske har du rent av bestämt
dig för att det är tillsammans med oss som
du vill följa dina drömmar! Tveka då inte
att söka till våra program, du kan antingen
ta kontakt med din SYV på din skola, eller
söka direkt via Region Dalarnas hemsida:
www.regiondalarna.se

Två gånger om året får du som elev möjlighet att kolla in vår skola och våra program – missa inte det! Prata med SYV på
din skola för att anmäla dig till Elev för en
dag och kom och hälsa på hos oss. Vi lovar
att du inte kommer att bli besviken!
Vi ser fram emot att ta emot dig på vår
skola!

Kyrkogatan 5
776 30 Hedemora
0225-324 33
www.martinkochgymnasiet.se

• 21232 • www.jssverige.se

VAR DET HÄR
INTRESSANT?

