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BYGG- OCH ANLÄGGNINGS- 
PROGRAMMET
Byggprogrammet ger dig en bra yrkesut-
bildning som snabbt leder till jobb och 
egen inkomst. Första året går alla gemen-
samt. Andra läsåret väljer du en riktning 
mot husbyggnad eller måleri.

En stor del av utbildningen är praktisk och 
du kan dessutom välja att gå som lärling 
vilket innebär att mer än hälften av utbild-
ning sker på riktiga arbetsplatser. 

FORDONS- OCH TRANSPORT- 
PROGRAMMET
Fordonsprogrammet lär dig chaufförs-
yrket. Du blir en skicklig och ansvarsfull 
chaufför som kan ratta många olika for-
don. På schemat finns körträning och 
möjlighet att ta ditt körkort under studie-
tiden utan kostnad. 

Genom praktik hos företag lär du dig att 
använda och fördjupa dina kunskaper och 
du skaffar dig bra kontakter som kan leda 
till jobb.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Vård- och omsorgsprogrammet ger dig 
möjlighet att jobba med människor. Du 
får göra en viktig insats och samtidigt ta 
del av de stora stunderna i livet hos dem 
du möter.  Utbildningen är både teoretisk 
och praktisk.

Din personlighet blir ett verktyg i din  
yrkesroll och du får kompetens att bemö-
ta människor professionellt.

SKOLANS PROGRAM
Fordons- och transportprogrammet (inriktning 
transport)
Bygg- och anläggningsprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet

SKOLANS MILJÖ
Liten skola med bra studiero 
Ljusa och trevliga lokaler
Vackert läge direkt vid Eskilstunaån
Modern undervisning och tillgång till datorer 
Trådlöst internet 

Uppehållsrum med pingis, airhockey och sällskapsspel 
Kiosk i skolans lokaler 
Lunchmenyn tas fram tillsammans med eleverna 

KONTAKT
Peter Axelsson, rektor 016-14 74 70, 076-723 21 80 
peter.axelsson@kunskapscompaniet.se 

SOCIALA MEDIER 
www.facebook.com/kcgymnasium 
www.instagram.com/kunskapscompaniet_gymnasium 

ADRESS

Kunskapscompaniet Gymnasium 
Köpmangatan 1 
633 56 ESKILSTUNA 

Telefon: 016-14 74 70 
E-post: info@kunskapscompaniet.se 

Webbplats: www.kunskapscompaniet.se

KUNSKAPSCOMPANIET

Vill du gå på en liten skola med stora 
möjligheter? Hos oss pluggar du till ett 
yrke och de flesta går ut i jobb direkt  
efter studenten. 

Vi vill att våra elever ska trivas och  
lyckas. På Kunskapscompaniet lär du 
dig att ta eget ansvar och utvecklas som  
yrkesperson. 

Du får chansen att skapa goda kontakter 
med framtida arbetsgivare. Vi lägger stor 
vikt vid att ha erfarna och duktiga lärare.

Samtliga program har högskolespår. 


