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VÅRA PROGRAM OCH INRIKTNINGAR
BF: Barn- och fritidsprogrammet

• Pedagogiskt och socialt arbete (BfPea)
• Fritid och hälsa (BfFri)

FT: Fordons- och transportprogrammet
• Personbil (FtPer)

IN: Industritekniska programmet (TeknikCollege, TC)
• Driftsäkerhet och underhåll (InDri)
• Processteknik (InPrk)
• Produkt- och maskinteknik (InPro)
• Svetsteknik (InSve)

NA: Naturvetenskapsprogrammet
• Naturvetenskap (NaNat)
• Naturvetenskap och samhälle (NaNas)

SA: Samhällsvetenskapsprogrammet 
• Samhällsvetenskap (SaSam)
• Beteendevetenskap (SaBet)

TE: Teknikprogrammet (TeknikCollege, TC)
• Produktionsteknik (TePro)
• Teknikvetenskap (TeTek)

VO: Vård- och omsorgsprogrammet lärling
IM: Introduktionsprogrammet

KONTAKT
Skoladministratör/Reception, 0281-754 67
angelica.arthur@vansbro.se

Studie- och yrkesvägledare, 0281-754 54
anna.billstrom@vansbro.se

ADRESS
Vansbro Utbildningscenter
Parkgatan 8, 780 50 VANSBRO

Webbplats: Vansbro Utbildningscenter - Vansbro kommun

VANSBRO UTBILDNINGSCENTRUM

På Vansbro gymnasium har vi en  
stimulerade lärmiljö där du som elev 
sätts i centrum. Det lilla formatet 
gör det möjligt att skapa individuella 
lösningar för elever. Skolan ligger i 
fräscha lokaler i centrala Vansbro.

Skolklimat
Skolan är känd för sin varma, öppna och 
positiva atmosfär, där hjärtat i skolan är 
Café Oasen. Här fikar elever och all  
personal tillsammans, vilket ger goda  
relationer även utanför klassrummet. 
Med sitt läge mitt i skolan, blir kafeterian 
en naturlig träffpunkt för alla elever och  
personal. Här kan man både umgås och 
hitta studiemöjligheter. 

Individuella val
På gymnasiet kan du läsa 200 poäng  
individuella val. Förutom högskolebehörig-
hetsgivande kurser erbjuder skolan ett 
brett utbud av kursval såsom:

• Ridning
• Motorsport
• Fotografi
• CAE: Cambridge Advanced English
• Service och bemötande
• Entreprenörskap och UF

Vi satsar på elevhälsa och 
goda studieförutsättningar
En bra start på dagen ger goda studie-
förutsättningar! Vi satsar på elevhälsa 
och goda studieförutsättningar. Därför  
erbjuder vi alla elever att delta på  
morgonaktiviteter, Morgonpuls, före  
ordinarie undervisning. Alla deltagare  
erbjuds frukost i Café Oasen. Exempel på 
Morgonpuls-aktiviteter: 

• Power-walk
• Simning
• Gym
• Padel
• Innebandy
• Yoga

Vi erbjuder studiestugor, läxstugor och 
lovskola – Här kan alla elever få extra tid 
och hjälp för att:

• Jobba för högre betyg
• Få läxhjälp
• Studiestrukturs-/planeringshjälp
• Få extra hjälp om man tycker något är  

utmanande eller svårt
 

Utbildningsutbud
Vi har ett brett utbildningsutbud, med 
fyra yrkesprogram och tre studieför- 
beredande program, samt grenar av  
introduktionsprogrammet. Mixen av  
studieförberedande program och yrkes-
utbildningar ger skolan dess karaktär. Vårt 
utbildningsutbud ser du i faktarutan längre 
ner på sidan.

God samverkan med lokalt näringsliv
Skolan har ett nära samarbete med det 
lokala näringslivet, vilket ger goda möjlig-
heter till företagskontakter och kvalificerat 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det ger 
dig som elev goda möjligheter att bygga 
nätverk gentemot lokal arbetsmarknad 
under din utbildningstid.

Vill du veta mer om oss?
Se vår skolfilm på YouTube i vår kanal   
- Vansbro utbildningscenter.

Komma på besök/ställa frågor/få mer 
information:
Du är alltid välkommen till oss! Kontakta 
gärna vår studie- och yrkesvägledare.  
Kontaktinformation hittar du i faktarutan. 

Den lilla skolan med de stora möjligheterna!


