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Här skapas framtiden
Vill du kunna gå raka vägen ut i arbetslivet efter gymnasiet? Då har du kommit rätt. På Rönnowska
skolan är det yrkesutbildningar som gäller. Här skapas bland annat morgondagens kockar, bagare,
bilmekaniker, elektriker, kläddesigners och florister. Vilken inriktning du än väljer så lovar vi dig
en härlig stämning och allt stöd du behöver under din tid hos oss. Och bara du är intresserad av
din valda inriktning så gör det ingenting om du inte har några förkunskaper inom yrket. Du är ju
här för att lära dig. Välkommen till Rönnowska skolan!
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Öppet hus

/22
Nyfiken på
våra program?

VVS och
fastighet

Lärare

Besök oss under vårt öppet
hus för att ta reda på om
Rönnowska är något för dig:
Lördagen den
19 november 2016
Klockan 10:00–13:00

Du behövs
Högskolebehörighet

Ut i arbetslivet

Tycker du att det känns konstigt att välja inriktning så tidigt i livet? Många av våra elever arbetar i några år innan de fortsätter att utbilda sig
– inom samma bransch, eller någon helt annan.
Med en yrkesutbildning har du en bra grund att
stå på samt behörighet till yrkeshögskola. Genom
några enkla tillval har du dessutom grundläggande behörighet till universitet och högskola.

Under dina tre år har du sammanlagt
15 veckors praktik. I snitt betyder
det att du nästan en dag i veckan
under hela din skoltid befinner dig
på en riktig arbetsplats där du får
tillämpa det du lärt dig i skolan. Vi
har nära samarbeten med företag
kopplade till våra olika yrkesutbildningar. Praktiken betyder ovärderliga
erfarenheter och ett bra kontaktnät
för dig.

Stort men trivsamt
Rönnowska skolan är Helsingborgs största skola
med sina 900 elever, men du kommer snabbt att
finna dig tillrätta. Varje program är som en liten
”ö”, med egna lokaler och stark sammanhållning,
samtidigt som du får alla fördelar med en större
skola, som till exempel stor skolgård och skolmatsal och ett välfyllt bibliotek i världsklass.

Fantastiska lokaler
Våra lokaler är utrustade för att du som elev
ska får en så grundlig yrkeskunskap som möjligt.
Vi har till exempel ett eget bageri, där eleverna
både bakar och säljer bröd och kakor till fikasugna. Vi har flera välutrustade verkstäder. Och
du vet den omtyckta restaurangen Parapeten i
hamnen? Det är vi som driver den!

Snabbfakta
– Minst 80 olika yrkesutgångar
– Störst variation på yrkesutbildningar i Helsingborg
– Nära samarbete med relevanta
yrkesbranscher
– Starta eget företag med UF,
Ung Företagsamhet
– Nyrenoverad skolrestaurang med
flera måltidsalternativ
– Parapeten, restaurangen där
eleverna praktiserar sina kunskaper

Må bättre

Visst är det en härlig känsla att vara eftertraktad
och behövd? Det är du i allra högsta grad efter att
ha gått ut något av de många yrkesprogrammen
på Rönnowska skolan. Faktum är att de allra
flesta av våra elever går rakt ut i arbetslivet efter
studenten, eftersom hela Sverige skriker efter
duktiga hantverkare av alla de slag.
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Motion och bra mat gör att du mår bättre och får
det lättare att lära dig nya saker. På Rönnowska
skolan jobbar vi långsiktigt med hälsa och rörelse. Bland annat erbjuder vår skolmatsal fyra
olika rätter varje dag och vi har extra idrott på
schemat. På skolgården finns innebandymål och
dessutom brukar vi arrangera fotbollsturneringar
och annat kul. Att bara sitta still i ett klassrum
mår ingen bra av!

Läs mer på helsingborg.se/ronnowskaskolan
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Vet du! På alla våra program kan du göra tillval och få högskolebehörighet.

Bygg och anläggning
Detta är programmet för dig som vill
arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen. Den största delen av din
utbildning är du ute i det verkliga arbetslivet och du har goda möjligheter
till jobb direkt efter din gymnasieutbildning. Det första året får du prova på att arbeta praktiskt inom bland
annat snickeri, anläggning, mureri,
målning, plåtslageri och betongarbete, för att sedan välja inriktning
där du utvecklar din specialkunskap.
Du lär dig hantera maskiner och får
kunskap kring säkerhet. Hantverksyrket är roligt, varierande och det
finns en stark laganda. På skolan
delar vi in oss i arbetslag med lärare
som arbetsledare, och jobbar precis
som i verkligheten. På Rönnowska
skolan bygger vi även våra egna
Attefallshus som vi säljer!

Mark och anläggning

Husbyggnad

Måleri

Vill du bli byggnadssnickare, murare
eller betongarbetare är husbyggnad
inriktningen för dig. Här får du jobba
med att planera och bygga allt från
villor och hyreshus till stora internationella byggprojekt.

I denna inriktning jobbar du med markarbete som
kan ske före och efter ett bygge. Du lär dig allt
från att lägga ledningar för avlopp till vägarbeten
och anläggning av park och trädgård.

Plåtslageri
En inriktning som ställer krav på noggrannhet och
hantverksskicklighet. Och det lär du dig här! Inom
byggnadsplåtslageri tillverka vi och monterar
plåtdetaljer som fönsterbleck och rännor. Inom
ventilationsplåtslageri tillverkar vi och monterar
delar till ventilationssystem.

”Det är extra kul att vi får bygga egna
hus på skolan som sedan säljs!”
Carl-Fredrik Österblom

Bli en professionell målare. Ett roligt, flexibelt
och skapande hantverksyrke. Du lär dig grunderna i måleri, tapetuppsättning och väv. Men
också dekorativ målning som schablon och
ådringsmålning.

Vad kan programmet leda till?
Efter utbildningen är du redo att jobba som
anläggare, träarbetare, murare, betongarbetare,
målare eller plåtslagare beroende på inriktning.
Du kan utbilda dig vidare till byggingenjör,
byggproduktionsledare, anläggningsingenjör
för järnväg beroende på inriktning.
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Läs mer på helsingborg.se/ronnowskaskolan

Vet du! På alla våra program kan du göra tillval och få högskolebehörighet.

El och energi

Yrken inom el och energi är framtidens yrken. Här får du kunskap i
den teknik som används i samhället
idag, som ligger bakom kommunikation, informationssystem och energi.
En tekniskt spännande utbildning
som ger dig möjlighet att jobba med
system för automatiserad produktion, datorer, elinstallationer och
även energi,- miljö- och vattenteknik.
El och energi är programmet för dig
som tycker om invecklade system
– men också för dig som gillar att
arbeta med människor. Flera yrkesval inom el och energi innebär en direktkontakt med kunder och här lär
du dig ett professionellt bemötande.
Vi har tre inriktningar.

Automation
Lär dig att installera och sköta automatiserade produktionssystem. Här
får du systemkunskaper i ämnena
elektroteknik, datorteknik samt drift
och underhållsteknik.

Dator- och kommunikationsteknik
Du har säkert redan ett stort intresse av datorer
och hur nätverk fungerar. Det här är en datorteknisk utbildning där du lär dig underhålla,
administrera och installera datorer och nätverk.
Inte nog med det. Du får full koll på hur internet
är uppbyggt. Vi bygger webbplatser och du får
grundläggande kunskaper i programmering och
informationssäkerhet.

”Extraordinär utbildning och
jobb direkt efter gymnasiet.”
Andreas Rohman

Vad kan programmet leda till?
Ett riktigt brett program som ger dig kunskapen
du behöver för att jobba som, eller vidareutbilda
dig till, datortekniker, driftoperatör, fastighetstekniker, industrielektriker, installationselektriker,
IT-supporttekniker, servicetekniker, teknisk säljare,
nätverkstekniker, dataingenjör, civilingenjör,
systemvetare, automationsingenjör, elingenjör,
elkonstruktör, reglertekniker, hisstekniker mm.

Elteknik
Bli expert på elanläggningar, eldistributionsnät, larm, TV- och datornät. Med denna inriktning lär du dig
hur du installerar, underhåller och
reparerar sådana system.

Läs mer på helsingborg.se/ronnowskaskolan
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Vet du! På alla våra program kan du göra tillval och få högskolebehörighet.

Fordon och
transport
Är du intresserad av teknik och
motorer är fordons- och transportprogrammet helt rätt val. Våra elever
är eftertraktade och nästan alla har
jobb direkt efter utbildningen. Vi har
fyra helt nyrenoverade fina verkstäder. Ja, vi kör även mattelektioner i
verkstaden. Branschen är i ständigt
behov av välutbildade tekniker och
när du är klar kan du jobba med allt
från mekaniker och fordonselektriker
till billackerare. Fordon- och transportprogrammet ger dig möjlighet
att välja en inriktning som passar
dig. Utbildningen är praktiskt och
under ditt tredje år har du hela sex
veckors praktik. Ett ypperligt tillfälle att visa upp dina kunskaper
och knyta kontakter för framtiden.
Utvecklingen går fort, att kunna den
senaste tekniken är viktigt och vi
ser till att du är uppdaterad.

”Matte i verkstaden
gör att lärandet blir
mycket mer relevant.”
Emelie Nielsen

Personbil
Visste du att en ny bil idag består
av ca 190 olika datorer? Dagens
mekaniker behöver vara tekniskt
kunniga då bilen blir allt mer avancerad. En bra utbildning är därför
viktigt. Inriktningen personbil gör
dig lika hemma i reservdelslagret
som i verkstaden och du står redo
för en framtid som tekniskt kunnig
bilmekaniker.

Transport
Med denna inriktning utbildar du dig till yrkeschaufför och får möjlighet till fullständiga behörigheter. Ett fritt jobb med stora framtidsutsikter!
Du lär dig trafikkunskap, transportsystem, logistik
och får övningsköra vår långtradare. Detta är
också utbildningen om du vill bli truck- och
terminalarbetare.

Kaross och lackering
Det här är inriktningen som lär dig avancerad
datorteknik i kombination med estetik. Lär dig att
ta hand om skadade eller krockade bilar och få
dem att bli som nya. Vi utför styling, finish och du
lär dig hantverket. En utbildning som ställer krav
på precision och noggrannhet.

Lastbil och mobila maskiner
Här specialiserar du dig på tunga fordon och
mobila maskiner som till exempel grävmaskiner
och jullastare. Du arbetar i stort sett med samma
saker som en personbilsmekaniker, men du får
också fördjupa dig i dieselmotorer samt hydrauliska och pneumatiska system.

Vad kan programmet leda till?
När du är klar med din utbildning kan du jobba
som, eller vidareutbilda dig till, bilskadereparatör,
personbilsmekaniker, maskin- och lastbilsmekaniker, lastbilschaufför, terminalarbetare,
billackerare, truckförare, diagnostiker inom
motorbranschen, fordonselektriker och tekniker
inom tunga maskiner så som bilsystemteknik,
mekatronik och maskinteknik.

Läs mer på helsingborg.se/ronnowskaskolan
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Vet du! På alla våra program kan du göra tillval och få högskolebehörighet.

Hantverksprogrammet

Finsnickeri, florist och textildesign
Vill du bli möbelsnickare, modekonstruktör eller arbeta professionellt
med blomsterkreationer? Hantverksprogrammet är en estetisk
och praktiskt utbildning med tre
inriktningar, som du väljer direkt från
start. Finsnickeri, textildesign eller
florist – och alla leder till ett yrke.
Kanske ditt drömyrke. Hantverksprogrammet är en rolig skapande
utbildning för skickliga och händiga
elever. Vi varvar teori med verkliga
uppdrag som mässor och event.
Rönnowska skolans hantverksskola
är framgångsrik, våra elever deltar i
tävlingar och vi har samarbete med
möbeldesigners. Här går engagerade elever som brinner för sina yrken
– som utmanar varandra kreativt
och hantverksmässigt. Vi kan lova
en utvecklande och skapande miljö.
Du får med dig ett stort kunnande
och dessutom är du ute på APL
(arbetsplatsförlagt lärande) i hela
15 veckor vilket ger dig stora möjligheter att knyta kontakter och att
komma in i arbetslivet direkt.

Finsnickeri
Vill du rita och tillverka möbler,
bygga inredning och jobba i ett
specialsnickeri? Finsnickaren har
framtiden för sig. Vi arbetar både
med traditionella tekniker och med
den senaste datorstyrda CAD/
CAM- och CNC-tekniken. Du får en
bred kompetens för en framtid som
specialsnickare och lär dig allt från
ritteknik och materialkunskap till
maskin- och verktygskunskap. Inte
nog med det. Efter din utbildning
kan du skapa vad du vill med trä.
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Inom finsnickeri kan du utveckla dig vidare för att
få ett gesällbrev eller mästarbrev. Vår utbildning
förbereder dig på bästa sätt för detta.

Textildesign
Vill du ha en framtid som designer, stylist eller
konstruktör. Här är din början. På inriktningen textildesign lär du dig bland annat mönsterkonstruktion, färg- och formlära, modeteckning, materiallära och varvar teoretisk utbildning med praktisk.
En grundläggande utbildning som gör dig redo för
tillskärarakademie och textilhögskola.

Florist
Ett yrke som blir allt mer kreativt och ger allt större
möjligheter är florist. Detta är en skapande utbildning där du utvecklar dina kunskaper inom färg
och form, komposition och lär dig möta kundens
önskemål. Vi varvar praktik med teori och även
entreprenörskap och tar verkliga uppdrag – som
att smycka Sofiero! Du jobbar självständigt och
serviceinriktat och floristutbildningen förbereder
dig på bästa sätt för ett gesäll- eller mästarbrev.

Vad kan programmet leda till?
Efter att ha gått inriktningen finsnickeri kan du
bli möbelsnickare, finsnickare, cnc-tekniker,
slöjdlärare, båtbyggare, gitarrbyggare, möbelformgivare, inredningsarkitekt, möbelrenoverare
eller tapetserare. Efter inriktningen florist kan du
driva blomsterbutik eller läsa vidare inom konst,
design, inredning och trädgård. Efter inriktningen
textildesign kan du bli kläd- eller textildesigner,
produktutvecklare, inköpsassistent, textilinredare,
textillärare, modist eller mönsterkonstruktör.

Läs mer på helsingborg.se/ronnowskaskolan

Vet du! På alla våra program kan du göra tillval och få högskolebehörighet.

Hotell och turism

Hotell- och turismprogrammet är
för dig som vill jobba i ett serviceyrke med världen som arbetsplats.
Redan i skolan har du möjlighet att
jobba i länder som Spanien, Portugal
och Malta – och när du är färdig har
du bra erfarenhet och goda kontakter i arbetslivet. Här lär du dig arbeta
professionellt inom turismnäringen
och med hotelldrift. Ett serviceinriktat yrke för dig som gillar att möta
människor. Rönnowska skolan är
välrenommerad och tävlar i SM där
vi tagit hem guldmedaljen i hotellverksamhet. Programmet har en
internationell prägel och stor del av
utbildningen sker på engelska för att
på bästa sätt förbereda dig för framtiden. I Sverige och i världen. Välj din
inriktning år två.

Hotell
Du som väljer inriktning hotell får
fördjupa dina kunskaper inom
receptionsarbete, bokningssystem,
organisation och försäljning. Du lär
dig att driva konferenser och står
väl rustad för ett jobb inom hotellverksamhet. Såväl på ett litet enskilt
hotell som större komplex. Mycket
av utbildningen sker på hotell i
staden och du kommer ut på APL
(arbetsplatsförlagt lärande) i Sverige
eller utomlands, vilket ger goda
kontakter och många får jobb direkt
efter studenten.

Turism
Väljer du denna inriktning kan du jobba världen
över, guida turistgrupper, planera aktiviteter och
sälja utflyktsmål. Du utvecklar din förmåga att
bemöta människor i olika situationer och läser
språk. Under utbildningen har du praktik, i Sverige
eller utomlands, samt deltar i verkliga evenemang
där du får chans att tillämpa din kunskap. Och din
gymnasieredovisning sker i en storstad i Europa!

”Det ska bli jättespännande att
redovisa gymnasiearbetet utomlands!”
Sara Rapp

Vad kan programmet leda till?
Efter att ha läst hotell- och turismprogrammet
kan du jobba med, eller vidareutbilda dig inom,
bokning och försäljning, turistinformation, hotell
och värdskap och hotell management. Du kan
jobba som receptionist, internationell reseagent
och resekonsult.

Läs mer på helsingborg.se/ronnowskaskolan
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Vet du! På alla våra program kan du göra tillval och få högskolebehörighet.

Restaurang
och livsmedel
Vill du jobba professionellt med mat,
möta människor och skapa minnesvärda upplevelser för andra – då är
detta programmet för dig. Restaurang- och livsmedelsprogrammet
är vår mest populära utbildning. Du
pluggar i fina lokaler och kök tillsammans med drivna ambitiösa elever.
Rönnowska skolan är framgångsrik
i mattävlingar, vi har eget bageri
och den välbesökta restaurangen
Parapeten är det vi som driver. Vi har
också lärare som tidigare arbetat
på Nobelmiddagen. Här får du en
yrkesprofessionell utbildning som
kan leda till jobb som kock, kallskänka, fartygskock, bagare eller inom
servering. Roliga, levande och kreativa jobb med många möjligheter.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är brett och ger en bra grund för
vidare utbildning och inriktning.

Kock & kallskänka
Lär dig konsten att laga god mat och
få chansen att utveckla din kreativitet och ditt hantverk. Här får du lära
dig att kombinera olika råvaror till
fantastiska maträtter. Såväl klassiska som nya. Du får också lära dig
hur du kombinerar rätter med dryck.

Bagare & konditor
Bagare och konditor är för dig som vill lära dig
att baka, allt från bröd och småkakor till lyxiga
bröllopstårtor. Här lär du dig göra klassiska bakverk och skapa nya. Yrket är både tekniskt och
kreativt. Du får möjlighet att jobba i stora
och små företag, kanske som dessertmästare
på restaurang eller starta eget.

Sjöintendentur
Som kocksteward planerar du matsedeln och
lagar god mat åt en besättning på ett fartyg. Ute
till havs måste du ha full kontroll över dina inköp.
Du lär dig också om sjöfartssäkerhet, livräddning
och överlevnad. Och som kock är du populär ombord. Kanske vill du gör praktik på en båt?

Vad kan programmet leda till?
När du är färdig med utbildningen hos oss kan
du arbeta som kock, kallskänka, servitör, servitris,
bagare, konditor, kocksteward, färskvarusäljare
eller studera vidare till sommelier och måltidskreatör, ledare i storhushåll, köksmästare, gå måltidsekologprogrammet eller gastronomiprogrammet.

Servitör & servitris
Det är du som skapar upplevelsen i
mötet med gästen. På denna inriktning får du lära dig förmedla smaker,
hur rätter är tillagade och kombinera
dryck med mat. Du utvecklar din sociala kompetens och lär dig hur du
gör ett fantastiskt jobb i matsalen.
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Vet du! På alla våra program kan du göra tillval och få högskolebehörighet.

VVS och fastighet
Det här är en utbildning som gör dig
efterfrågad och som leder till ett
fritt och självständigt arbete inom
VVS-, ventilations- och fastighetsbranschen. Skolan är välrenommerad inom VVS och våra elever
har tagit medalj i rörmockeri. Här
utvecklar du din tekniska förmåga
såväl som hantverk och ett professionellt kundbemötande. Montör,
tekniker, arbetsledare, fastighetsskötare eller energiexpert. Möjligheterna är många och arbetsuppgifterna omväxlande. Du kan även öka
din förmåga i ledarskap och stå redo
att driva eget. Många av våra elever
har jobb redan innan de slutat!

VVS
Som färdig VVS-montör har du kunskaper i svetsning och rörmontage,
kyl- och värmepumpsteknik, el, vatten och avlopp samt styr- och reglerteknik. Du jobbar med både modern
teknik och traditionellt hantverk, och
lär dig ta korrekta beslut.

Fastighet
Här lär du dig hur olika fastigheter är uppbyggda
samt underhållets tekniska roll inom fastighetsbranschen. Utbildningen är såväl teknisk som
praktisk och du får kunskap i utrustning och
maskiner. I yrket har du mycket kundkontakt,
jobbar självständigt och leder projekt.

Ventilation
En ventilationstekniker driftsätter, justerar och
optimerar ventilationsanläggningar, samt utför
service och löpande underhåll. Det är du som
skapar ett bra inomhusklimat! Du lär dig luftens
egenskaper, principer och förutsättningar för
ventilationsteknik. Efter utbildningen har du även
viss elbehörighet.

”Börja på Rönnowska om
du vill ha en framtid inom
yrkesbranschen.”
Petter Brandt Lübeck

Vad kan programmet leda till?
Utbildningen ger många möjligheter och efter
avslutad utbildning kan du arbeta som, eller
studera vidare till, VVS-montör, kyltekniker, fastighetsskötare, energi- och miljötekniker, arbetsledare, VVS, besiktningstekniker, energiexpert
eller kvalificerad energitekniker.
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Läs mer på helsingborg.se/ronnowskaskolan

När du trivs
kan du lyckas
Vi vill skapa en stimulerande, trygg
skola där du känner dig hemma.
En skola dit du går med gläjde varje
dag. Att plugga är så mycket mer än
att läsa böcker och göra prov och
det är viktigt att du trivs. När arbetsmiljön är tillåtande kan man också
prestera. Därför utvecklar vi hela
tiden Rönnowska skolan och möter
dagens behov.
Rönnowska skolan är både en stor
och liten skola. Här går många elever men varje yrkesprogram är som
en liten skola i det hela, med egna
lokaler, lärare och mål. Vi jobbar för
att alla program ska vara trivsamma
och att du ska känna dig hemma
när du går in i köket, verkstaden,
snickeriet eller bageriet. Här blir du
en del av ditt sammanhang och alla
lärare jobbar för att stärka dig, din
kunskap och din självkänsla. Vi har
förstås förväntningar på dig och vi
utmanar dig för att du ska utvecklas.
För vi tror på varje elev, att du vill
och kan. På Rönnowska finns ett
härligt kreativt klimat med många
drivna elever som brinner för just
sitt framtida yrke.

Må bra hos oss
Visst kan det komma jobbiga stunder under studietiden. Då ska du
kunna få stöd och råd via skolan.
Varje program har ett team med
skolsköterska, kurator, studie- och
yrkesvägledare, och specialpedagog
för att ge dig det stöd du behöver.
Något som inte finns på alla skolor
och som verkligen kan vara avgörande i olika situationer.
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En fot i arbetslivet
Du kan lära dig mycket i skolan, men du kan
lära dig ännu mer i verkligheten. Därför har vi
samarbete med näringslivet och utför verkliga
uppdrag i våra program. Rönnowska skolan har
både egen restaurang och säljer hus! Vi tävlar
och låter våra elever synas, och dessutom har
alla yrkesutbildningar lång praktik som ger dig en
chans att knyta kontakter. Det är en stor del i att
många av våra elever får jobb direkt efter skolan.

Wow vilket bibliotek!
Kunskap är ovärderligt. På Rönnowska har vi
satsat på ett stort och välfyllt bibliotek, ja vi har
till och med fått pris för det. Skolan har också tillgång till online uppslagsverk, databaser, artiklar
och tidskrifter. Du som har behov av att få läromedel och annan litteratur inläst kan få det till
din Ipad, mobiltelefon eller dator. Bibliotekarierna
hjälper dig med konton, att ladda hem litteratur
och att hitta i informationsdjungeln.

Din framtid redan nu
Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp
med alla sorters frågor kring ditt studieval, yrkesval och framtida karriär. Varför inte ta ett möte
och sätt upp ett personligt mål? Skolan finns där
för dig och vill att du ska nå dit du vill. Studie- och
yrkesvägledaren kan vara till stor hjälp för dig och
finns på plats varje dag.

Hej förälder!
Du som förälder är alltid välkommen att träffa
studie- och yrkesvägledaren som svarar på alla
frågor om ditt barns nuvarande studier likväl som
fortsatta studier eller yrkesval.

Läs mer på helsingborg.se/ronnowskaskolan

Introduktionsprogrammen
Målet med introduktionsprogrammen är att förbereda dig för ett
nationellt program eller arbetsmarknaden. Framgång i studier och
praktik gör att du växer som person.
Vi utgår från dina förkunskaper,
intressen och betyg och utformar
ett individuellt program som ger dig
möjlighet att nå ditt mål. Studierna
sker i lugn miljö, i mindre grupper
med nära kontakt mellan elever
och personal.

Programinriktat
individuellt val
Programinriktat val förbereder dig
så att du ska komma in på ett yrkesprogram. Du behöver vara godkänd
i svenska, matematik eller engelska
samt minst tre ytterligare ämnen
och du söker in.

Yrkesintroduktion
Har du inte behörighet till ett yrkesprogram kan
du få en individuellt yrkesinriktad utbildning. En
så kallad Yrkesintroduktion. Den ska underlätta
för dig att etablera dig på arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ
För dig som behöver extra stöd eller kanske lite mer
tid finns inriktningen individuellt alternativ. Här kan
du, behörig eller inte, gå i mer än ett år för att sedan
ta dig vidare till yrkesintroduktion, fortsatt utbildning
eller ut på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion
Språkintroduktionen är för dig som nyligen anlänt till
Sverige. Syftet är att du ska få tillräckliga kunskaper
i svenska och andra ämnen för att sen kunna söka
till något av våra tre introduktionsprogram och/eller
vidare till ett nationellt yrkesprogram.

Läs mer på helsingborg.se/ronnowskaskolan
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Anders
Segerlund

Lärare på byggprogrammet –
undervisar i husbyggnad

”Handlag och kunskap är förutsättningar
för varandra. Hos oss på Rönnowska
kan du utveckla båda.”

Eva-Lotta
Byrlén

Katarina
Sunvén

Lärare i samhällskunskap
och svenska

Lärare på hantverksprogrammet
– undervisar i floristkurser

”Stora förhoppningar skapar stora människor,
på Rönnowska hjälper vi dig att växa.”

Patrik
Olsson

Lärare i bageri

”Förutom att öppna upp dörrarna till
yrkeslivet ger utbildning på Rönnowska
skolan också möjlighet till vidare studier
på högskola och universitet. Det ger våra
elever trygghet för framtiden!”

”Utbildning hos oss leder
till både jobb och högskola.
Du väljer vilken väg du tar!”
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