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Nyheter

Måndag 16 november 2015 MT

MARIESTAD. Öppet hus på Vadsbogymnasiet

w

Monique, Brent, Bob och Irza Burggraaf hade rest från Gnosjö för Vadsbogymnasiets öppet
hus. Albin Davidsson (till höger) talade sig varm för marinteknikprogrammet.

264 platser

w

Vadsbogymnasiet erbjuder totalt 264 platser inför
läsåret 2016/17:
Barn- och fritid 16 platser,
Bygg- och anläggning 16,
Ekonomi 30, El- och energi
16, Estetiska 16, Industritekniska 16, Marinteknik 16, Naturvetenskap 30, Samhällsvetenskapliga 60, Teknik 24,
Vård och omsorg 24.
Källa: Vadsbogymnasiet
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dra går vidare till högskola
eller yrkeshögskola, säger
Alenljung.
För familjen Burggraaf
har stundande gymnasieval för sonen Brent gjort att
familjen planerar att flytta
från Gnosjö till Mariestad.
På Vadsbogymnasiet var
det framför allt Marinteknik
som lockade.
– Holländare är båtfolk
och vi lockas av att bo vid
Vänern. Vi har faktiskt redan
kikat på några hus, berättar
mamma Monique.
Rektor Maria Appelgren
var nöjd med dagen.
– Att visa upp alla program är jätteviktigt. Föräldrar är en stark påverkansfaktor i gymnasievalet, och i
dag får de svar på allehanda
frågor inför valet, säger hon.
– 00-kullen är den minsta
på många år, men det är vi
förberedda på. Precis som
i år erbjuder skolan 264
gymnasieplatser inför nästa
läsår.

Tomas Höglund
0501-687 43
tomas.hoglund@
mariestadstidningen.se
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Niondeklassare från både
när och fjärran hade styrt
kosan till Mariestad under
lördagen för stifta närmare
bekantskap med Vadsbogymnasiet. För Hugo Ståhlbom och Rasmus Karlsson
från Varberg och Emil Korn
från Falkenberg är siktet inställt att ta plats på hockeygymnasiet.
– Mariestad verkar vara
en trevlig stad och det vi
sett hittills av skolan verkar
bra, säger trion som alla har
planer på ett yrkesinriktat
program, typ El- och energi
eller Bygg- och anläggning.
– Jag vill slippa lägga allt
för mycket tid på pluggande,
förklarar Emil leende.
Hans Dahlberg, instruktör
på byggprogrammet, marknadsförde ”sin” utbildning.
– Bygg ger eleverna en bra
grund att stå på. Samtidigt
finns det möjlighet under
gymnasietiden att komplettera med högskoleförberedande ämnen. Vi har flera
gamla elever som i dag jobbar som arbetsledare, ritare
och konstruktörer, påpekar
Dahlberg.
Mattias Alenljung och
Bernt Lahtinen, lärare på
El- och energiprogrammet,
är inne på samma linje.
– Det är stor efterfrågan i
elbranschen. Många får jobb
direkt efter studenten, an-
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I sällskap med föräldrar
tog blivande gymnasister del av Vadsbogymnasiets programutbud.
– Det lutar åt något yrkesinriktat program, det
funkar bäst att kombinera med hockeyn, säger
Hugo Ståhlbom från
Varberg.
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Slog ett
slag för
Vadsbo

Andraårseleverna Linus Larsson och Johannes Svensson gav Rasmus Karlsson, Emil Korn,
Filip Hallberg och Hugo Ståhlbom information om El- och energiprogrammet.

På bygg- och anläggningsprogrammet möttes Love Grip Ericsson från Äskekärr och Thure Andersson Rådmark från Årnäs i
en spikduell. Läraren Harry Delsmyr var domare.
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