Programblad

ÖPPET HUS
2017
Torsdagen den 7 december
Kl. 17.00-20.00

Var med och tävla om en iPad!

Program:
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
 210
Yrken efter Barn- och fritidsprogrammet
Gör egna Marschmallowklubbor (för barn upp till 15 år)
Vi bjuder på glögg och pepparkakor
 209
Astrid Lindgrens jul
Rösta på bästa julsaga
Gissningstävling för barn
Filmvisning. Popcorn till barnen
 258
Julpyssel för barn
Ansiktsmålning

El- och energiprogrammet (EE)
 Processhallen
Information om inriktningarna Automation och Elteknik
Information om Teknik College
 103
Information om inriktningen Dator- och kommunikationsteknik
Visning av smartboard, elektronik och microprocessorteknik
 104
Visning av nätverksteknik

Ekonomiprogrammet (EK)
 282
Välkommen att träffa eleverna från åk.1 och 2 på EK. Testa dina kunskaper inom
ekonomi och juridik genom följande aktiviteter:
-Gissa kändisen
-Företagsslogans
-Juridik- och ekonomifrågor
 283/284
UF-företagen ställer ut
Presentation av gymnasiearbeten
 Biblioteket
Information om Ekonomiprogrammet och våra resor

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
 Uppehållsrummet
Presentation av gymnasiearbeten
 Biblioteket
Information om Samhällsvetenskapsprogrammet
 281
Smaktest, Mysteryboxes, språktävling, samhällsquiz, Vem är det?

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
 121, 122, 125
Information om Naturvetenskapsprogrammet
Experimentverkstad i biologi, fysik, kemi och matematik
Presentation av gymnasiearbeten
Introduktionsdagar, studieresor och utlandsresor
Filmvisning och tipspromenad tillsammans med VF
Kom förbi och lär dig något nytt!

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
 Verkstaden
Åk 1 visar bockning, gängning och lödning
Åk 3 visar sina gymnasiearbeten, svetsning och installationsövningar
Tipspromenad tillsammans med NA
Vi bjuder på glögg, julmust och pepparkakor!

Vård- och omsorgsprogrammet (lärling)
 208
Information om Vård och omsorgsprogrammet
Träffa våra fem VO-elever som berättar hur det är att vara lärling.
Vårdkahoot med ett ”sött” pris

Introduktionsprogrammen (IM)
 201, 202, 211, 212
Språkintroduktionen presenterar sin verksamhet
-Tipsrunda, bildspel, kahoot och språkskola
- Vi bjuder på smakbitar från flera länder
 203
Övriga introduktionsprogram presenterar sin verksamhet
Lärare finns på plats och svarar på frågor

NIU - Nationell idrottsutbildning - fotboll
 Cafeterian
Information från våra tränare och spelare samt representant från Vittsjö GIK

Tillväxt Markaryd
 Cafeterian
Näringslivsrepresentanter informerar om samarbetet Skola - Näringsliv.

Vuxenutbildningen/SFI
 213
Powerpoint-presentation och information om SFI och Vuxenutbildningens utbud
SFI elever presenterar sina konstverk.
Vi sjunger svenska julsånger kl.17.30 och 18.30

Cafeteria
Kom och fika i skolans mysiga cafeteria.

Kontakta någon av följande om Du vill veta mer:
Studie- och yrkesvägledare (vux,YH) conny.gustavsson@markaryd.se 0433-722 51
Studie- och yrkesvägledare (gy) madlene.gustafsson@markaryd.se 0433-722 11
Rektor anders.andersson2@markaryd.se 0433-722 24
Rektor benny.soderblom@markaryd.se 0433-722 10
BF bertil.palsson@markaryd.se 0433-722 32
EE claudio.cossutta@markaryd.se 0433-722 42
VF tobias.andre@markaryd.se 0433-722 43
EK miriam.svensson@markaryd.se 0433-722 07
NA anna.axelsson@markaryd.se 0433-722 44
SA pernilla.poulsen@markaryd.se 0433-722 02
Elevhemmet mikael.strandberg@markaryd.se 070-542 64 30

www.kcm.se

