Rodengymnasiet

Norrtäljes största gymnasieskola
Fokus: Yrkesprogram

BA

Bygg- och anläggningsprogrammet
Vårt BA-program har två inriktningar:
– Husbyggnad: här lär du dig om nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder,
lokaler och andra stora konstruktioner.
– Mark och anläggning ger dig kunskaper i
markarbeten för vägar, hus, ledningar och
grönområden samt platt- och stenbeläggningar.
Från åk 2 är du lärling och får det mesta av
din utbildning på en arbetsplats och lär dig
genom att utföra de olika praktiska momenten. 50 % av yrkeskurserna ligger då som
APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Efter gymnasiet
När du tagit studenten kan du söka lärlingsanställning. Som lärling får du lön,
och efter 2–3 år (beroende på yrke) är du
färdigutbildad och får yrkesbevis.
Du kan också fortsätta studera för att bli
exempelvis arbetsledare, platschef eller
byggnadsingenjör.

Inför sista året väljer du vilken yrkesutgång
du vill fördjupa dig i: betongarbetare, golvläggare, murare, plattsättare eller träarbetare.
I programmets poängplan ingår kurser för
grundläggande behörighet till högskolestudier. Under åk 1 gör du som elev ett aktivt
val att fortsätta enligt poängplan eller justera
dina kurser.

- din lokala totalentreprenör.
www.nordsvenskabygg.se

BF

Barn- och fritidsprogrammet
På BF lär du dig att möta, assistera och stödja
barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling.
Vårt program har inriktningen pedagogiskt
och socialt arbete.
Du får kunskaper om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och rättigheter. Du får
också kunskap och erfarenhet inom olika typer
av pedagogiska verksamheter, som förskola,
fritidshem och skola. Under utbildningen har
du 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).
När man arbetar med barn och ungdomar
krävs det lyhördhet, flexibilitet och kreativitet – på barn- och fritidsprogrammet får du
använda och utveckla både dina praktiska
och kreativa sidor.

Efter gymnasiet
BF-programmet förbereder dig för att
arbeta i pedagogiska och sociala yrken,
till exempel som barnskötare i förskola
eller fritidshem, personlig assistent eller
elevassistent i skolan. Du kan också jobba
inom fritids- och friskvårdssektorn. Läser
du in Matematik 2a för att få särskild
högskolebehörighet kan du läsa vidare på
grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3.

Gör skillnad tillsammans med oss
Pluggar du på vård & omsorgsprogrammet? Sök praktik & jobb på
Norlandias trivsamma äldreboenden i Norrtälje – Granparken & Stora
Rospiggen. Välkommen att kontakta vår verksamhetschef. Vi ses!
Malin Herlin, verksamhetschef
granparken.verksamhetschef@norlandia.com
073-281 00 01

www.norlandia.se

Granparkens äldreboende
norlandia_granparken

EE

El- och energiprogrammet,
inriktning elteknik
Vårt EE-program har inriktningen elteknik. Det
innebär att du efter den här utbildningen kan
bli elektriker och jobba med elinstallationer.
Här utbildas du i konstruktion, installation och
underhåll av elinstallationer inom belysning,
kraft och energi eller tele- och datanät.
Du kommer att läsa ämnen inom ellära, elektromekanik och mekatronik och få kunskaper
i hur man installerar, underhåller och reparerar
elanläggningar. Att kunna göra bra matematiska beräkningar och lösa problem på ett kreativt sätt är också viktigt för att kunna arbeta
inom el- och energibranschen.
Från åk 3 blir du lärling, och då är hälften av
skoltiden förlagd på en arbetsplats. Där får
du träna dig på att bemöta kunder, ge service
och att utföra arbeten både på företag och i
människors hem på ett professionellt sätt.
I programmets poängplan ingår kurser för
grundläggande behörighet till högskolestudier.
Under åk 1 gör du som elev ett aktivt val att
fortsätta enligt poängplan eller justera dina
kurser.

Efter gymnasiet
Efter dina tre år på el- och energiprogrammet får du yrkesexamen som installationselektriker. Då kan du till exempel arbeta
som serviceelektriker eller bli anställd på
ett elinstallationsföretag. Det finns också
möjlighet att läsa vidare på yrkeshögskola för att bli till exempel konstruktör eller
driftstekniker.

FS

Försäljnings- och serviceprogrammet
(f.d. Handels- och administrationsprogrammet)
Brinner du för god service och vill jobba med
försäljning och marknadsföring? Du kanske
drömmer om att starta eget företag i framtiden? Då är detta programmet för dig.
Här får du möta nya trender inom detaljhandeln och den växande e-handeln för att
hänga med i en bransch i stark förändring och
utveckling.
Du får utveckla din digitala förmåga och lära
dig presentationsteknik och bemötande, träna
dig på att väcka intresse för en produkt eller
idé och möta en målgrupp på bästa sätt. Vi
jobbar med kundservice och bemötande som
en röd tråd genom hela utbildningen.
Entreprenörskap är en viktig hörnsten i utbildningen, så alla elever får starta och driva egna
UF-företag i åk 3. Då får du utveckla dina färdigheter även i företagande, affärsutveckling
och ledarskap.
Under utbildningen har du minst 15 veckors
APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du skaffar
dig yrkeskunskaper och bra kontakter med
potentiella arbetsgivare.

Efter gymnasiet
Efter genomförd utbildning får du yrkesexamen och kan börja jobba direkt inom
handeln om du vill. I programmets poängplan ingår kurser för grundläggande
behörighet till högskolestudier. Under åk 1
gör du som elev ett aktivt val att fortsätta
enligt poängplan eller justera dina kurser.

FT

Fordons- och transportprogrammet
Vårt fordons- och transportprogram har tre
olika inriktningar: personbil, transport samt
lastbil och mobila maskiner. På vårterminen
i åk 1 väljer du inriktning mot yrkesförare,
bil- eller tungmekaniker. Programmet är ett
certifierat Motorbranschcollege.
Alla yrken inom fordons- och transportbranschen utmärker sig av snabb teknisk
utveckling där miljö- och säkerhetstänkandet
är i fokus. Branschen står inför en omställning
från fossila bränslen till en hållbar struktur
med bland annat eldrivna fordon och IT-baserade tjänster och verktyg. Dessa uppdrag
i skolan och på arbetsmarknaden kräver ofta
kunskaper i engelska, som är en naturlig del i
fordonsutbildningen. Du får även lära dig om
IT-baserade tjänster och vilken utrustning som
bör användas, samt att kunna utföra arbetsuppgifter med hänsyn till säkerhet, riskhantering och ekonomi. Service och bemötande är
också en del av programfördjupningen inom
inriktningarna på personbil samt lastbil och
mobila maskiner.

Efter gymnasiet
Efter din utbildning kan du arbeta som exempelvis lastbilschaufför eller mekaniker.
I programmets poängplan ingår kurser för
grundläggande behörighet till högskolestudier. Under åk 1 gör du som elev ett
aktivt val att fortsätta enligt poängplan
eller justera dina kurser.

Under utbildningen har du minst 15 veckors
APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får
träna dig i praktiken.

Rodenåkarna
• Grus- och jordtransporter
• Kranbilstransporter
• Storsäck
• Containrar
• Återvinning

0176-767 50 | info@rodenakarna.se | www.rodenakarna.se

RL

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vårt restaurang- och livsmedelsprogram är en
lärlingsutbildning med inriktningen kök och
servering.
Under utbildningen får du lära dig att producera mat och bakverk med olika metoder och
tekniker, servering och service och att hantera livsmedel på ett säkert sätt. Du får också
kunskaper om måltiden som helhetsupplevelse, försäljning, service, hygien, näringslära,
specialkost och alkoholservering.
Att vara lärling innebär en unik möjlighet att
lära dig ett yrke genom att kombinera skolan
med arbete. Den största skillnaden mellan
en gymnasial lärlingsutbildning och skolförlagd gymnasial yrkesutbildning är att du som
lärling är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. Minst halva din utbildning sker på en
eller flera arbetsplatser vilket ger god kontakt
med arbetslivet. Du får lära dig att samarbeta
och du utvecklar också din förmåga att bemöta kunder och ge god service. Det gör dig väl
förberedd för det arbetsliv som du kommer att
möta efter dina studier.

Efter gymnasiet
Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som restaurang- eller
storkökskock, bartender eller servitör.
Yrkeshögskolan erbjuder en bredd av
vidareutbildningar inom branchen. I
programmets poängplan ingår kurser för
grundläggande behörighet till högskolestudier. Under åk 1 gör du som elev ett
aktivt val att fortsätta enligt poängplan
eller justera dina kurser.

VO

Vård- och omsorgsprogrammet
På vård- och omsorgsprogrammet får du
lära dig de grundläggande kunskaper som
behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, som vård- och
omsorgspersonal och med funktionshindrade. Du lär dig även att identifiera, analysera
och ta initiativ till att lösa problem i olika
vård- och omsorgssituationer samt att se konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Du
får lära dig om de lagar och regler som gäller
inom yrket och får möjlighet att diskutera etik
och moral inom vård och omsorg. Under utbildningen läser du även religionskunskap för
att bättre kunna förstå människors behov och
veta hur man bör bemöta människor från olika
kulturella bakgrunder.
Du får lära dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för
individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande.
Under utbildningen gör du minst 15 veckors
APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom till exempel äldreomsorg, akutvård eller funktionsnedsättningsområdet.

Efter gymnasiet
Efter gymnasiet kan du exempelvis arbeta
som undersköterska på sjukhus eller vårdcentral samt inom äldreomsorg, till exempel hemtjänst. Du kan också arbeta som
personlig assistent eller omsorgsassistent
inom funktionsnedsättningsområdet.
Du har också möjlighet att få särskild behörighet för till exempel sjuksköterskeprogrammet eller fysioterapeututbildningen,
genom att läsa Matematik 2a. Exempel på
yrken som utbildningen i förlängningen kan
leda till är apotekstekniker, sjuksköterska,
arbetsterapeut, dietist och socionom.

Vill du utveckla framtidens
viktigaste bransch med oss?
Söker du en arbetsplats där du faktiskt kan vara med och påverka,
där din kompetens, ditt driv och engagemang kommer göra stor
skillnad? Då har du kommit rätt!
Attendo är ett av Nordens ledande & äldsta omsorgsföretag. Företaget växer och vi behöver därför fler skickliga medarbetare som kan
vara med och utveckla välfärden tillsammans med oss.
Inom Attendo i Norrtälje kommun kan du jobba med hemtjänst/
hemsjukvård eller något utav våra fina äldreboenden.
Inom Attendo har du goda möjligheter till karriärs- och kompetensutveckling inom ditt fortsatta arbetsliv.
Välkommen som medarbetare hos oss!

Introduktionsprogram
Introduktionsprogram är till för dig som inte har blivit godkänd i de
grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett nationellt
gymnasieprogram. Ett introduktionsprogram förbereder dig för att
läsa vidare på ett gymnasieprogram eller för arbetsmarknaden. Innan
utbildningen får du en individuell studieplan som tas fram i samarbete mellan dig, vårdnadshavare och studie- och yrkesvägledare.

Individuellt alternativ: förbereder dig för yrkesintroduktion,
annan utbildning eller jobb.

Programinriktat val: för dig som inte har behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Språkintroduktion: för dig som är ny i Sverige.
Yrkesintroduktion: för dig som saknar betyg för att antas till ett
yrkesprogram och har kommit så långt i svenska språket att du
kan börja läsa svenska på grundskolenivå.

Individuella alternativet Flex: anpassat för dig som har en
diagnos inom autismspektrat.

problemlösare?
Fordons- och transportprogrammet ger dig
möjlighet att jobba med världsledande teknik och
framtidens utmaningar som servicetekniker.
Bli servicetekniker

vi skapar framtiden.
du gör det möjligt.

Våra högskoleförberedande
program
På Rodengymnasiet har vi även följande högskoleförberedande
program som gör det enkelt att plugga vidare efter gymnasiet:
• Ekonomiprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet Flex
• Samhällsvetenskapsprogrammet,
inriktning beteendevetenskap
• Samhällsvetenskapsprogrammet,
inriktning samhällsvetenskap, internationell
• Teknikprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap

Vill du bli mer än en
servicetekniker?

Börje Johansson Bil, din lokala Toyotahandlare i Norrtälje
och Åkersberga, är ledande inom hybrid- och elteknik.
Vi utmanar, utvecklar och förverkligar nya sätt att ta vara
på energin - och de bilar vi tillverkar.
Hos oss får du möjlighet att bli certifierad hybridtekniker.

På våra anläggningar i Norrtälje och Åkersberga har du
också möjlighet till en framtid inom skadereparation på
våra plåt- och lackverkstäder.
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Välkommen

till Rodengymnasiet!
Läs mer om våra utbildningar
på vår hemsida.
Telefon: 0176-713 24
Epost: rodengymnasiet@norrtalje.se
Hemsida: www.rodengymnasiet.se

• 23466 • www.jssverige.se
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