
BESÖK DITT PROGRAM

Besök de program som intresserar dig och delta i deras informationspass!

Här får du veta allt du behöver veta om respektive program. 

Välkomna till

Öppet Hus



EL- OCH ENERGIPROGRAMMET  
Infopass: kl.18.10 & 19.10
Välkommen att hälsa på oss och se praktiska exempel på vad vi på EE-programmet gör. 
Under våra informationspass berättar vi allt du behöver veta om programmet.  

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 
Infopass: kl.18.40 & 19.40
Naturvetenskapliga programmet kommer att ha löpande experiment som du kan komma och 
kolla på hela kvällen! Det är experiment som är kopplade till både biologi, kemi och fysik. Elever 
och lärare kommer att finnas på plats vid frågor! 

TEKNIKPROGRAMMET 
Infopass: kl.18.40 & 19.40
Teknikeleverna kommer att visa hemsidor och sina gymnasiearbeten. Eventuellt kommer även 
arbeten med 3D-printern visas! Elever och lärare kommer att finnas på plats vid frågor.

PROGRAM FÖR DIG MED AS/HFA - SN-PROGRAMMEN 
Information ges om programmen i sal Etiketten, lärare finns på plats vid frågor.

A-huset

Smedjegatan
FORDON- OCH TRANSPORTPROGRAMMET   
Infopass: kl.18.10 & 19.10
Vi visar vår verksamhet och programmets innehåll i våra lokaler på Smedjegatan. Du som 
besöker oss kan: testa att köra lastbil i simulator, åka med en sväng med lastbilen och se hur 
man jobbar med lastning och lastsäkring, testa körkortsprov, kolla in arbetsstationerna inriktning 
personbilsmek.

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET    
Infopass: kl.18.40 & 19.40
I svetsverkstan har vi flera svetsmetoder igång samt vår skärmaskin där vi kan visa CNC- 
skärning och CAM-beredning. I maskinverkstan kör vi CNC-styrd bearbetning i en fräs/flerop.  
Vill du prova på att svetsa? Då är du välkommen att boka skuggning för att komma en egen dag. 



ESTETISKA PROGRAMMET, BILD OCH FORMGIVNING   
Infopass: kl.18.40 & 19.40
Hos oss kommer du att få träffa elever och lärare. Eleverna arbetar med sina pågående uppgifter. 
Vi har också en miniutställning där vi visar arbeten som eleverna gjort under terminen. Välkommen 
hit om du är nyfiken och vill veta mer! 
På det estetiska programmet finns även utbildning, skola-boende-fritid för elever med Autism, 
representant från boendet finns på plats.

EKONOMIPROGRAMMET & SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET   
Infopass: kl.18.10 & 19.10
Vi kommer att ha programinformation på nedervåningen i B-husets mittkorridor i sal B2118. 
Du är också välkommen att se eleverna arbeta med Projektet Musikhjälpen. Från kl. 18.00 är det 
workshop och projektplanering i sal B2117 och B2217 (ovanvåningen) som vi välkomnar er besökare 
att gå in och titta på. Programvärdar och lärare svarar gärna på era frågor.

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET     
Infopass: kl.18.10 & 19.10
Hos oss har vi många aktiviteter igång! Vi kommer ha korvgrillning (mellan A och B-huset), arrangera 
en tipspromenad med frågor om vårt program samt julpyssel för barn. Välkommen till våra lokaler 
och ställ alla dina frågor till våra lärare och elever.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET   
Infopass: kl.18.40 & 19.40
Höstterminen -23 uppdaterar vi vård- och omsorgsprogrammet till ett lärlingsprogram. 
Kom till oss så berättar vi mer, vi finns till höger, våning 2.

IM - INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Språkintroduktion, programinriktat induviduellt val, yrkesintroduktion & individuellt val.  
Välkomna till oss om ni har frågor, vi finns till höger i B-huset, våning 1.  

B-huset

Är du intresserad av att komma och besöka en klass? Kanske vill du prova på att vara gymnasie-

elev för en dag? Kontakta då vår studie- och yrkesvägledare Frida Johansen för med information!

frida.johansen@tidaholm.se 0502-60 61 34 

Vi finns på sociala medier. Följ oss på facebook eller instagram @rudbecksgymnasiettidaholm

Vill du besöka oss igen?

Sociala medier



• Caféterian Tjorren bjuder på smarrigt tilltugg. 

• Studentkommittén berättar om sin förening och bjuder på popcorn.

• UF-företagen ställer ut sina företag och har försäljning i Tjorren hela kvällen. 

• FN-skolans informationsbord i B-husets foajé.

• Tipspromenad med start i A-huset, vinn biobiljetter.

• Tävling: Träffa bollen och vinn en snygg Rudbecksvattenflaska.

MISSA INTE

Visste du att?

•	 Alla elever på Rudbeck har stora möjligheter att få komma ut och resa under 

sin skoltid.

•	 Vi är en liten skola med stor gemenskap och vi ser alla våra elever.

•	 Vi erbjuder alla elever en egen dator.

•	 Rudbecksgymnasiet är en FN-skola.

•	 Vi anordnar roliga aktiviteter för att förgylla din gymnasietid såsom Årännet, 

volleybollturnering, påskens äggjakt m.m.

•	 Vi har en aktiv elevförening, Studentkommittén, som sätter guldkant på  

treornas sista år inför studenten.

•	 Vi ÄLSKAR fredagar och bjuder på popcorn så ofta vi kan för att förhöja  

fredagskänslan.


