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Våra elever säger att den gemenskap 
och kamratskap som finns här är unik. 
För Orustungdomar som vill slippa läg-
ga tid på resa till annan kommun samt 
få tid över till studier och fritidsintres-
sen är vi ett intressant alternativ. Hög-
skolebehörighet erbjuds på våra yrkes-
program. Vi är stolta över vår skola och 
vårt mål är att Du ska få en bra tid här.

Orust Hantverks- och finsnickeri-
programmet
Riksintag - Hantverksprogrammet  
Finsnickeri
Riksintag - Hantverksprogrammet  
Finsnickeri Lärling

Älskar du båtar och hav? Gillar du att 
snickra? Då är Orust hantverks/båtbyg-
garutbildning något för dig. Vi är riksre-
kryterande så du kan söka till oss oavsett 
var i Sverige du bor. Skolan finns på ön 
Orust, här går konsten att bygga båtar 
tillbaka till vikingatid och att bygga båtar 
är öns stolthet. Vi är den enda gymna-
sieskolan i Sverige som erbjuder trä-
båtsbyggeri. Du kan sedan välja inrikt-
ning som båtbyggare, inrednings- eller 

möbelsnickare, samt fördjupning inom 
finsnickeri, motor och elinstallationer. 
På skolan arbetar du med riktiga båtar 
inom såväl modernt som traditionellt 
båtbyggeri.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Är du intresserad av hur människan och 
samhället utvecklas och fungerar idag 
på olika sätt då är detta något för dig. 
Utbildningen lägger grunden för fort-
satta studier inom ett brett samhällsve-
tenskapligt område på högskolan. Vi er-
bjuder mycket praktisk verksamhet och 
kontakter med arbetslivet.

Handels- och 
Administrationsprogrammet
Bor det en säljare i dig? Eller kanske 
drömmer du om att driva ett framgångs-
rikt företag? Denna yrkesutbildning ger 
dig möjlighet att få en bred bas när det 
gäller ett flertal yrken. Här ingår också 
mycket APL. 

Vård- och omsorgsprogrammet
Det finns många framtida jobb inom 
vård- och omsorgssektorn. Utbildningen 

ger dig en bred kompetens och du får 
möjligheter att söka arbete inom många 
olika arbetsområden efter examen. Un-
dervisningen varvas till stor del mellan 
teori och APL. Under teorikurserna får 
du lära dig att arbeta självständigt samt 
att reflektera över dina nyförvärvade 
kunskaper och under praktiken ges du 
möjlighet att omsätta dessa ute i verklig-
heten med stöd av bra och erfarna hand-
ledare. Vi erbjuder också många valbara 
fördjupningskurser.

Yrkesintroduktion Hantverk
För dig som saknar behörighet till gym-
nasiet, som har svårt att bestämma dig 
eller som vill ut i arbetslivet. Du kan 
antingen lägga fokus på att klara dina 
grundskolebetyg i kombination med 
hantverksarbetet eller lägga fokus på 
en orientering i hantverk i kombination 
med teorikurser. Vi utformar utbildning-
en efter just dina förutsättningar.

SKOLANS PROGRAM
Handels- och Administrationsprogrammet 
Hantverksprogrammet – Finsnickeri Riksintag 
Hantverksprogrammet Lärling Riksintag 
Introduktionsprogram 
Samhällsprogrammet-beteendevetenskap Gymnasie-
skola
Vård- och omsorgsprogrammet

KONTAKT
Studievägledare: Anna Olsson tel: 0304-33 45 32
Koordinator: Agnetha Olsson tel: 0304-33 42 49

SOCIALA MEDIER
Vi finns på facebook: Vågen Orust gymnasieskola

ADRESS

Orust gymnasieskola
Skolvägen 1, HENÅN   

Telefon: 0304-33 42 49
E-post: agnetha.olsson@orust.se

Webbplats: www.orust.se/gymnasieskola
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