Välkommen till Öppet hus på Oscarsgymnasiet
20 januari klockan 10:00-13:00
El- och energiprogrammet (EE)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Kom till C-huset för information om EE och lyssna på när
elever och lärare berättar vad en operatör eller
servicetekniker inom vatten-, kraft, process och
tillverkningsindustri kan arbeta med.

RL16 har Lilla restaurangen öppen kl. 11.30-12.30.
RL 17 bakar i metodköket V219.
RL15 UF (entreprenörskap)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Ekonomiprogrammet (EK)
Delar av åk3 visar upp sina UF företag med övriga UF
företag på skolan.
I sal 402 klockan 10.15, 11.15 samt 12.15 erbjuds
programinformation från lärare och ekonomielever från
Ekonomiprogrammet.
I korridor 4 kommer olika aktiviteter som föreläsning mm.
att förekomma för elever på ekonomiprogrammet.

Estetiska programmet (ES)
På ES får du uppleva en spännande föreställning med
blandat material från höstens repertoar! Föreställningen
ges i Konsertsalen kl. 10, 11 och 12.
Information om ES-programmet sker kl 10.45, 11.45 samt
12.45 i sal M133. Här kan du möta våra elever och lärarepassa på att ställa dina frågor om vårt program och hur det
är studera här.
Du kan också få en guidad tur i våra välutrustade lokaler.
Välkommen till oss!

Information om SA-programmet i sal G413 kl. 11 och 12.
Besök våra ämnesrum i korridor 3.
Före detta SA-elever som går på universitetet berättar om
sina studier kl. 10.30 och 11.30 i G413.
Besök SA-elevernas UF-företag utanför korridor 4.
Information om idrottsprofil utanför korridor 3.

Teknikprogrammet (TE)
Teknikvetenskap, design eller data – är det något för dig?
Hos oss på TE får du garanterat svar. Vi finns i salarna i
länga 2.

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Se elever genomföra praktiska moment i sal B234 samt i
övriga klassrum på Vård- och omsorgsprogrammet. Passa
på att testa dina kunskaper i anatomi, din förmåga att
desinficera dina händer eller kolla ditt blodtryck.
Elever och lärare informerar om programmet kl 11.00 samt
kl. 12.00 i sal B211.

Fordons- och transportprogrammet (FT)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Besök en bred grundutbildning som ger dig många
valmöjligheter till framtida arbeten inom fordons- och
transportbranschen. I årskurs ett får du en teknisk
grund för fortsättning inom transport, mekaniker,
billackerare osv. I åk 2 på transport bekantar du dig
med de fordon som är aktuella för ditt val och i åk 3
praktiserar du i branschen 4 dagar i veckan.

Kom och titta när eleverna arbetar i VVS-verkstaden, i Chuset, med installation av vedpanna, badrum och genomför
olika svetsövningar. Ta också del av information om
programmet.

Lärlingsutbildning

Försäljning av egentillverkat hantverk från vårt UF-företag
”Arts of GS Friends UF utanför expeditionen på skolan.
Var med när eleverna skapar i betong och tillverkar
smycken. Handelseleverna arbetar i GS butiken. Besök
oss gärna i sal B130.

Frisör, Bygg, Handel, Barn & fritid. Bli inspirerad av
fina håruppsättningar eller varför inte bli klippt eller stylad
av våra duktiga frisörelever. Se bygg-eleverna in action!
Kom och bygg din egen fågelholk. Utmana dig på
handelselevernas tipspromenad. På Barn och fritid finns
det stationer för pyssel och ansiktsmålning. Eleverna visar
upp hur de jobbar på sina APL-platser. Vi säljer kaffe, saft,
kakor och korv.

Introduktionsprogrammen (IM)

Komvux

Besök oss på StudieXtra i länga 10.

Vi finns i länga 6. Här kan du bland annat få information
om våra yrkesutbildningar inom Vård och omsorg, Bygg,
Restaurang och Bussförare. Studie- och yrkesvägledare
finns på plats som du kan prata med om dina studieplaner
och önskemål.

Gymnasiesärskolan (GS)

Industritekniska programmet, (IN)
Oskarshamns bästa amatörsvetsare kommer att utses i en
svetstävling med fina priser! Kom och se vår verkstad i
full action!

Teknikcollege
Naturvetenskapsprogrammet, (NA)
"Kom till korridor 7 där du får träffa våra härliga elever på
NA-programmet. Eleverna hjälper dig att mäta ditt EKG,
testa din lungkapacitet och lösa matematiska kluringar. Du
får också se hur en värmekamera fungerar, lära dig att
säkra bevis i form av fingeravtryck och delta i andra
hårresande experiment. Passa även på att rengöra dina
smycken, äta vår hemgjorda glass och få en fin
heliumballong till de yngsta."

Träffa företagen i teknikcollege vid huvudentrén. Scania,
SKB, Maskinteknik i Oskarshamn AB, Söders
Maskinservice, Lernia och IF metall medverkar.
Information om Teknikcollege klockan 10:30, 11:30 och
12:30 i sal C102.

