Restaurang

Cityhuset

Idag serverar vi god lördagslunch Kl. 11.00-13.00
FÖRRÄTTER 30 kr
* Krämig skaldjurssoppa serveras med fänkålsbröd
* Oxfilécarpaccio med pesto och rostade pinjenötter

ÖPPET

VARMRÄTTER 70 kr
* Svamprisotto serveras med rostade rotfrukter
* Fisk och skaldjursgryta serveras med chiliaioli och
nybakat bröd
* Grillad ryggbiff, bearnaisesås och pommes frites
DESSERTER 30 kr
* Creme brulee smaksatt med passionsfrukt
* Ljus chokladmousse serveras med rårörda hallon

Musik

Missa inte!

Musikesteteleverna kommer under dagen att hålla
konserter i Aulan, Hus A:
Årskurs 1: 10.00
Årskurs 2: 11.00
Årskurs 3: 12.00

10.30 - 11.00 Liv i Universum
Fysik-institutionen föreläser om Liv i universum! Vi
går igenom de senaste rönen inom astrobiologi. Var i
universum ska man leta för att hitta liv?
Plats: Hörsal B (B-huset, vån 2)

Utöver det bjuder eleverna även på
musikunderhållning i Hus B under dagen.

11.00 Insats vid trafikolycka
Nerikes Brandkår och elever från
Vård- och omsorgsprogrammet övar
insats vid trafikolycka.
Plats: Utanför Hus E
11.10  Fiktiv mordgåta
En öppen tävling där ni i grupp tävlar mot naturelever i
årskurs 1 om att hitta den skyldige och lista ut vad det
är som har hänt!
Plats: Hörsal B (B-huset, vån 2)

HUS
10 November
10.00 - 13.00

VÄLKOMMEN!

Hus A

Hus D

Hus F1 och F2

Musikesteteleverna bjuder under dagen på blandad musikunderhållning i
i Aulan. Vi visar även våra lokaler och berättar om vår verksamhet.

Alla våra inriktningar presenteras av årskurs 1 i byggprogrammets lokaler. Vi har tipspromenad och spiktävling med vinster för stora och små.
Utöver det har vi elever som träningstävlar inför skol-SM.

Passa på att besöka våra lokaler där eleverna visar laborationer i bl. a.
ellära, och motorstyrningar och styrteknik. Eldistributionsprofilen visar
upp en del av sin utrustning. Prova på att klättra i stolpe.

Estetiska programmet / Musikestet

Hus B

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet presenteras i programmens hemklassrum B211B217 på våning 2. Där kan du träffa elever och lärare som gärna svarar
på dina frågor. Du får även se eleverna i åk 1-2 jobba med ett gemensamt marknadsföringsprojekt. I åk3 jobbar ekonomerna med sina UFföretag och juristerna medverkar i ett rättgångsspel.
Programledare och elever finns även vid cafeterian i hus B där du får
ytterligare information om programmet.

Estetiska programmet

Presenteras i cafeterian och i hus A. Information om Musikprofil på
övriga studieförberedande program (EK, HU, NA, SA och TE) ges också.

Handels- och administrationsprogrammet

Årskurs ett visar skyltning av olika slag i Handelskorridoren, B223 och i
B227. Årskurs två säljer fika i Café B, samt informerar om programmet.
Årskurs tre visar sina UF-företag vid biblioteksentrén.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Lärlingsutbildning

Våra lärlingar kommer finnas vid en station i bygghallen.

Hus E

Barn- och fritidsprogrammet

Välkomna till E-huset för att träffa elever och lärare på Barn- och fritidsprogrammet. Hos oss kan ni som besökare (i olika åldrar) utmana er
själva i aktiviteter som leds av våra ettor. Information om våra inriktningar samt om yrkesutgångarna väktare och barnskötare/elevassistent
ges i sal E215 av elever från trean och tvåan. I Café E säljer några av
våra elever (åk 3) tillsammans med elever från särskolan fika. Varmt
välkomna till oss!

Gymnasiesärskolan

I entrén på bottenvåningen i hus E finner ni vårt informationsbord. Där
finns personal och elever tillgängliga för att svara på frågor om våra
olika utbildningar, visa till våra undervisningslokaler samt tillhandahålla
informationsmaterial. Välkommen till våra klassrum där vi visar upp vår
verksamhet genom dokumentation, bildspel och utställningar.

El- och energiprogrammet

Industritekniska programmet

Eleverna demonstrerar vattenskärning, kantpressning, robotsvetsning,
manuell svarvning, CNC-svarvning, CNC-fräsning, Cadritning etc.

Teknikprogrammet

Programmets inriktningar presenteras. Företag ur Lokala styrgruppen
finns representerade. Kom och tävla med Teknikcollege.

Hus H och Hus K

Fordons- och transportprogrammet

Meksidan visar upp en rally Porsche 924 turbo, samt visar mekstationer och daglig verksamhet. ”Rita din drömbil och få en frukt” för yngre
barn i sal H6.
Utanför hus H visar transportutbildningen upp krankörning och lastbilar.

Hus J

Stödstugan

Idrott & Hälsa

Informerar om profiler och kurser i cafeterian.

Det kommer vara försäljning av hemkokt och hembakat som tillagats
under lektioner i hem och konsumentkunskap.

Punkten

Kören uppträder på scenen kl 11.00.

Cityhuset

Individuella programmens profil Fastighet och Miljö visar sin verksamhet i egna lokaler i hus D.

Visning av lokaler samt information om programmet.
Blanda finaste drinken. Bädda säng på tid.

Informerar om inriktningarna IM Punkten i B181 och SA Punkten i B283
samt i cafeterian.

Samhällsvetenskapsprogrammet & Humanistiska programmet

Programmens båda inriktningar presenteras vid cafeterian i B-huset.
Där finner du också svar på vad som sker i de olika klassrummen som
finns i grön sektor. Där är du välkommen in i lektionssalarna och utanför
salarna står det vad som sker.

Naturvetenskapsprogrammet

Vi informerar om vårt program i hus B, cafeterian. I fysiksalarna kan du
testa Faradays bur, där du klarar dig från blixtar på 80 000 volt. Vi visar
bioteknik, kemi, biologi mm i våra laborationssalar som numer hör till
några av landets modernaste!
Alla besökare har under dagen möjlighet att delta i en matematiktävling
i B163.

Teknikprogrammet

Information om programmet och inriktningarna vid monter i cafeterian.
Inriktningen Informations- och medieteknik besöks i Maclabbet hus B och
övriga inriktningar i hus F. Tillsammans med Naturvetenskaps-programmet presenterar vi fysik/matematik/kemi (se rubrik
Naturvetenskapsprogrammet ovan).

Språkintroduktion

Information om utbildningen samt utställning av konst som eleverna
har skapat under hösten under rubriken ”Min bild av Sverige”.

Administration, handel och varuhantering
Hos oss kan ni se film som visar vår verksamhet. Dessutom sköter vi
försäljningen i Café E under dagen. Caféet kommer vara öppet kl 10.0012.30.
Fordonsvård och godshantering
Träffa elever och personal inom programmet. Ni hittar oss i våra fordonslokaler (Hus H) där vi visar hur vi arbetar.

Introduktionsprogrammet - Individuellt Alternativ

Välkommen att besöka våra klassrum på översta våningen. Vi har även
försäljning av korv med bröd utanför E-husets entré.
Vill du ha mer information om vårt program finns ett informationsbord
på bottenvåningen där personal och elever finns tillgängliga att svara på
frågor.

Vård- och omsorgsprogrammet

Prova på första hjälpen, hjärt- och lungräddning.
Vi visar venprovtagning och benlindning. Du kommer även att få möta
patienten Kim. Hos oss kan du få ditt blodtryck kontrollerat.

Vi finns i hus J. Här kan du träffa de lärare som arbetar i Stödstugan.

Hotell- och turismprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kök, matsal och bageri är öppet hela dagen för besök.
Restaurangen kommer att vara öppen mellan kl.11.00-13.00
Brödboden öppen mellan kl.11.00- 13.00.

