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Fastighet, anläggning och byggnation
Gymnasiesärskolan ger dig en god grund för att kunna studera
vidare eller söka arbete och för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Gymnasiesärskolan ska också stimulera social gemenskap
och utveckla din förmåga att, självständigt och tillsammans med
andra elever, lära dig att använda dina kunskaper. Gymnasiesärskolan är flexibel så att du som elev kan utvecklas så långt som
möjligt utifrån dina förutsättningar och utbildningens mål.
På Söderslättsgymnasiet i Trelleborg kan du från och med läsåret
2021/2022 söka till gymnasiesärskolans nationella program.
Programmet Fastighet, anläggning och byggnation är ett fyraårigt
yrkesinriktat program, som ger alla som gillar att arbeta med trä,
metall, fastighetsskötsel och trädgård en bra grund inför yrkeslivet
eller om du vill fortsätta att studera.

Blanda teori med praktik

Programmet innehåller både teoretiska och praktiska moment. Inom de
teoretiska ämnena får du som elev hos oss på Söderslättsgymnasiet
kunskap inom byggnation, måleri, fastighet och service och bemötande.
Förutom de teoretiska ämnen som är kopplade till programmets inriktning
läser du också kärnämnen så som svenska, engelska och matematik.
Programmet innehåller fler praktiska moment inom byggyrket. På
skolan kommer du få spackla, måla, bygga väggar, gjuta i betong och
klippa buskar och träd. Du kommer arbeta med många olika verktyg och
ma-skiner. Detta ger dig en god inblick i de yrken som programmet
innehåller.

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

Söderslättsgymnasiet har ett bra samarbete med företag i närområdet.
Alla elever på programmet är ute i praktik under sitt tredje och fjärde år.
Under din APL- period har din lärare ett nära samarbete med såväl dig
som elev som med handledaren på praktikplatsen – allt för att du ska
känna dig trygg och utvecklas inom yrket.

Framtid

På din APL-plats kommer du ha stora möjligheter att knyta kontakter
inför att du slutar på skolan och ska ut i yrkeslivet. Söderslättsgymnasiet
har goda samarbeten med aktörer på arbetsmarknaden och tillsammans skapar vi en trygg övergång från gymnasiet till yrkeslivet.

Frågor

Har du frågor kring våra utbildningar på Söderslättsgymnasiets gymnasiesärskola är du välkommen att kontakta biträdande rektor.
Charlotte Kellander
Telefon: 0729-76 51 67
E-post: charlotte.kellander@trelleborg.se
Du kan också läsa mer om gymnasiesärskolan på Söderslättsgymnasiet
på soderslattsgymnasiet.trelleborg.se.

