FURULUNDSSKOLAN

SKOLOR 2

GYMNASIESKOLOR

Den lilla skolan med det stora hjärtat

På Furulundsskolan går ca 700 elever
från sydöstra Sverige. Furulundsskolan
är valet för dig som vill kombinera studier och kontakter med omvärlden.
Vi satsar bl a på entreprenörskap och
företagande. Många av våra elever får
lära sig att starta och driva egna företag. Vi samarbetar med näringsliv, föreningsliv, kommun och högskolor.
Vi har internationella utbyten.

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
Barn och fritid
• Fritid och hälsa
• Pedagogiskt och socialt arbete
Bygg och anläggning
• Husbyggnad
• Mark och anläggning
Ekonomi
• Ekonomi
• Juridik

SKOLANS PROGRAM
Barn och fritid
Bygg och anläggning
Ekonomi
El och energi
Industriteknik
Naturkunskap
Samhällsvetenskap
Teknik
Vård och omsorg
Gymnasiesärskola
Introduktionsprogram

ELEVEN I CENTRUM

Vi är en trygg skola med engagerade och
utbildade lärare. På skolan finns ett modernt bibliotek med personal som hjälper dig med verktyg för att du ska lyckas
nå just dina mål. Du får schemalagd
resurstid varje vecka med lärarledd hjälp
till att förbättra dina studieresultat. Stöd
i svenska, engelska och matte erbjuds du
i vår hjälphörna - Support Corner.
El och energi
• Elteknik
Industriteknik
• Svetsteknik
Naturkunskap
• Naturvetenskap
• Naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetenskap
• Beteendevetenskap
• Medier, information och kommunikation
• Samhällsvetenskap

KONTAKT
Rektorer:
Lottie Mattsson tel 0456-81 66 70
lottie.mattsson@sbkf.se

På Furulundsskolan erbjuds även körkortsutbildning.

NÄRHET

Furulundsskolan ligger centralt belägen
i Sölvesborg med endast fem minuters
promenad från resecentrum. Det finns
bra förbindelser med resten av Blekinge
och Skåne med tåg varje halvtimme, vilket gör det enkelt att pendla till oss.

Teknik
• Informations och medieteknik
• Teknikvetenskap
Vård och omsorg
Gymnasiesärskola
Introduktionsprogram

ADRESS
Furulundsskolan
Yndevägen 2
294 80 SÖLVESBORG

Claes Rinaldo tel 0456-81 66 72
claes.rinaldo@sbkf.se
E-post:
SYV
Stefan Hermansson tel 0456-81 66 57
stefan.hermansson@sbkf.se
Malin Mehlqvist tel 0456- 81 66 58
malin.mehlqvist@sbkf.se

furulund.expedition@sbkf.se

Webbplats: www.furulundsskolan.se

