Program för VIP-kväll T4 24 maj 2018
Samling kring caféet i entréhallen på HTS.
18:00 Programsamordnare Ernst Herslow hälsar välkommen
18:05 Östra Skånes Byggförening/Sveriges Byggindustrier - Anders Fredriksson informerar om byggbranschen
18:15 NCC - Ulf Jönsson presenterar företaget och personalbehovet i framtiden
18:35 Backer BHV – Helle Toxi, fjolårselev på fjärde året, presenterar företaget och sina arbetsuppgifter där som gymnasieingenjör
18:55 Clarence Robild, årselev, berättar om sin praktik på ÅF Hässleholm
19:05 Sara Weber, årselev, berättar om sin praktik på Backer Sösdala
19:15 The Absolut Company - Maria Gadd och Maria Berés berättar om ett
processintensivt företag

19:35 Utbildningens upplägg, tider, lokaler, antagningsprocess, praktik mm –
Ernst Herslow programsamordnare
19:50 Plats för frågor

VIP-KVÄLL

20 Avslutning

www.hts.se

Torsdagen den 24 maj
kl. 18.00-20.00

GYMNASIEINGENJÖR
- ett fjärde tekniskt år
Torsdagen den 24 maj kl. 18.00-20.00
är du välkommen till vår VIP-kväll
för de som sökt till
gymnasieingenjörsutbildningen på HTS.
Du kommer att få information om utbildningen,
antagningsprocessen, läsårstider, praktikplatser och träffa
nyutexaminerade gymnasieingenjörer, nuvarande elever,
företrädare för företag och branschorganisationer, lärare.
Vi träffas i vår entréhall kl. 18. Program på baksidan.
Vi bjuder på fika.

Vi ser fram emot att få träffa dig!
Med vänliga hälsningar
Ernst Herslow, programsamordnare Teknikprogrammet
Ps. Du som har sökt fjärde året ska komplettera ansökan med
ditt examensbevis senast den 17 juni 2018. Betyget skickas till
det antagningskansli din skola tillhör.

Fjärde året (T4)
Den här utbildningen är för dig som går eller gått ut tredje året på
Teknikprogrammet, är högst 22 år och vill gå ut i arbetslivet och
påbörja din yrkeskarriär efter ett fjärde gymnasieår. Det fjärde
året är yrkesförberedande och bygger vidare på de tre högskoleförberedande åren på teknikprogrammet.
Teknikprogrammets fjärde år ger fördjupade tekniska kunskaper
och arrangeras i samarbete med näringslivet. Utbildningen är teoretisk och praktisk och genomförs både i skolan och på företagen.
Kombinationen ger dig kunskaper som är eftertraktade av näringslivet. En röd tråd genom utbildningen är det ingenjörsmässiga förhållningssättet. Efter det fjärde året kan du söka till yrken som
konstruktör, produktionstekniker, arbetsledare, projektledare.
Profiler
Hässleholms Tekniska Skola (HTS) är en av 45 gymnasieskolor i
Sverige som anordnar fjärde året. På HTS finns profilerna Design &
produktutveckling, Produktionsteknik samt Samhällsbyggande.
Teknister från hela Sverige kan söka till fjärde året på HTS.
Gemensamt för alla profiler är en kurs som utvecklar dina kunskaper om entreprenörskap och företagande, samt hur arbetet
bedrivs på teknikintensiva arbetsplatser. Du får också kunskaper
om ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö, ekonomi och juridik.
För mer information kontakta:
Johan Gunnarsson, rektor Teknikprogrammet
Johan.gunnarsson@hassleholm.se, 0709 81 86 52
Ernst Herslow, programsamordnare Teknikprogrammet
ernst.a.herslow@hassleholm.se, 0451-26 86 65
Marcus Jonasson, studie– och yrkesvägledare
marcus.jonasson@hassleholm.se, 0708 11 63 66

