
HEJ & VÄLKOMMEN!
viktigare är att just Du ska nå dina mål! De senaste åren har betydligt fler elever tagit 

en gymnasieexamen hos oss, än vad man gjort i övriga riket. Det är vi verkligen glada 

och stolta över!

BILDNINGSCENTRUM  
FACETTEN

Vi är en alldeles lagom stor gymnasie- 
skola, ca 250 elever, med mycket 
framåtanda. Eller som en elev ut-
tryckte det: ”en liten skola med stor 
attityd”. Hos oss finns en spännande 
mix av elever från hela Sverige. 
Vi erbjuder sju nationella program och
är dessutom ett av Sveriges bästa
fotbolls- och golfgymnasier. Vi är 

      
het, våra tekniska program är Teknik-
collegecertifierade och vi har ett 
branschrekommenderat bygg- 
program. Vi är en Amnestyskola och 
del av projektet ”En skola för
mänskliga rättigheter”.  
Flera elever som gått ut våra idrotts- 
utbildningar har nått juniortouren i 

golf eller allsvensk- och superettan-
nivå i fotboll – ja, till och med 
Champions League.

Vi finns i fräscha lokaler i en trivsam 
miljö och hos oss står dörrarna 
alltid öppna mot omvärlden – vi gör 
studieresor, bjuder in föreläsare, 
ordnar temadagar och genomför 
verklighetsbaserade projekt. Alla 
våra yrkesprogram har utökad APL, 
för en ännu bättre kontakt med 
näringslivet. 

Vi är en aktiv skola med engagerade 
och behöriga lärare, som jobbar 
mycket med coachning av varje 
enskild elev. Vi bryr oss. Alla känner 

alla och vårt gemensamma mål är att 
du som elev hos oss ska trivas så bra 
att du har alla förutsättningar – både 
att utveckla din personlighet och att 
nå bästa tänkbara studieresultat.

Välkommen till Bildningscentrum 
Facetten!  

Du är alltid 
välkommen hit!
Kontakta oss så skräddarsyr 

vi ett besök åt dig!

Studie- och yrkesvägledare  
Johan Dahlberg 

johan.dahlberg@utb.atvidaberg.se
0120-833 83

framgångsrika inom Ung Företagsam-



BYGG- OCH  
ANLÄGGNINGS-
PROGRAMMET

BRANSCHREKOMMENDERAT BYGGPROGRAM
VERKLIGA BYGGPROJEKT

100 % ANSTÄLLNINGSBARHET

På Bygg- och anläggnings-
programmet i Åtvidaberg utbildar 
vi träarbetare. Du får vara med och 
bygga på riktigt, både i skolan och 
med våra samarbetsföretag. Praktik 
varvas med teori. Du får en modern 
utbildning i en spännande bransch.

Förutom att jobba med trä kommer 
du att få prova på andra bygg-
moment. Gjuta, mura, armera, måla, 

 

lägga plåt och sätta kakel är några. 
Detta ger dig en bredare grund att 
stå på i framtiden. Du får också en  
del teoretisk utbildning som ritnings-
läsning, mätteknik, yrkesräkning, 
arbets miljö och skyddsföreskrifter.

Andra och tredje året erbjuder vi  
på Bildningscentrum Facetten  
inriktningen Husbyggnad. Du  
jobbar med allt från ny byggnation 

till underhåll och renovering och lär 
dig den teknik och de arbetsmetoder 
som krävs för att kunna utföra både 
invändiga och utvändiga arbeten. 
Minst 16 veckor APL, arbetsförlagt 
lärande, ingår i programmet.

Bygg- och anläggnings programmet 
2500 - 2800 p
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Gymnasiegemensamma
ämnen  600 - 900 p Inriktning Husbyggnad 700 p Individuellt val 200 p

Engelska 5, 6 100 - 200 p* Husbyggnadsprocessen 200 p Gymnasiearbete 100 p

Historia 1a:1 50 p Husbyggnad 1 100 p

Idrott och hälsa 1 100 p Husbyggnad 2 200 p

Matematik 1 100 p Husbyggnad 3 - ombyggnad 200 p

Religion 1 50 p

Samhällskunskap 1a:1 50 p Programfördjupning

Svenska 1, 2, 3 100  - 300 p* Husbyggnad 500 p

Naturkunskap 1a:1 50 p Trä 1 - stommar 100 p

Trä 2 - beklädnad 100 p

Programgemensamma Trä 3 - montage 100 p

karaktärsämnen 400 p Mur- och putsverk 1 100 p

Bygg och anläggning 1 200 p Betong 1 100 p

Bygg och anläggning 2 200 p

Adress: Gamla Torget 1B, 597 30 Åtvidaberg
E-post: bildningscentrum@utb.atvidaberg.se

Tel: 0120-833 33
Webb: www.bildningscentrum.se

*Engelska 6 och Svenska 2, 3 kan väljas bort eller läsas som individuellt val. Det valet görs inför åk 2 .

Är du kreativ och gilla r att arbeta praktiskt? Vill du ha ett fritt och omväxlande
jobb med många möjligheter?


