Program informationskväll

Onsdagen den 24 januari kl. 18-19:30
Vi har en gemensam träff i Brahesalen kl. 18:00 då våra
rektorer informerar om skolan.
Därefter samlas programmen och inriktningar på olika
platser. Tider för information och aktiviteter på våra
program och inriktningar finner du på kommande sidor.
Under kvällen kommer studie- och yrkesvägledare att
finnas tillgängliga för frågor.

		
Bild och formgivning | Dans | Estetik och media | Musik | Teater

Kl. 18:20 & 19:00
Programinformation av rektor i restaurang Linden. SYV samt lärare
finns vid scenen hela kvällen för att svara på frågor.
Bild och formgivning
Har öppet i bild- och formsalen hela passet för att svara på frågor
och visa utbildningssalarna.
Kl. 18:20-19:30
Plats: 401-403 (huvudbyggnaden)
Dans
Lärare och danselever i årskurs två finns på plats för att
presentera dansutbildningen.
Kl. 18:20-19:30
Plats: G427
Estetik och media
Välkommen till skolans fotostudio. Det blir demonstration av
studion och elever visar sina arbeten i foto, film och andra
mediekurser.
Kl. 18:20-19:30
Plats: G311
Musik
Lärare och musikelever finns på plats för att presentera inriktningen
musik.
Ensembleuppspel samt information och svar på eventuella frågor.
Kl. 18:20-19:30
Plats: M108 (Pelarsalen)
Teater
Elever i teaterinriktningen visar två akter i uppskattad revy.
Plats: Braheteatern

Beteendevetenskap | Medier, information och kommunikation |
Samhällsvetenskap

Kl. 18:20 & 19:00
Program- och inriktningsinformation för SA.
Plats: sal 102

Kl. 18:20-19:30
Vi svarar på frågor om programmet och inriktningarna. SYV
kommer att finnas på plats under hela kvällen för att besvara
dina frågor.
Plats: sal 101

Språk

Kl. 18:20-19:30
Vi svarar på frågor om programmet. SYV kommer att finnas på
plats under hela kvällen för att besvara dina frågor.
Plats: sal 101

Diploma Programme

Kl. 18:20-19:30
Find out more about the IB-program and what it’s like to be an
IB-student.
You will find the Student counselor near Brahesalen all evening.
He will answer all your questions.
Room 201

Naturvetenskap | Naturvetenskap och samhälle

kl. 18:20-19:30
Få en upplevelse av hur det är att studera på Naturvetenskapsprogrammet. Du träffar lärare och elever.
SYV finns utanför Brahesalen hela kvällen för att svara på dina
frågor.
Plats: sal 313

Ekonomi | Juridik

Kl. 18:20-19:30
Du får reda på hur det är att studera på Ekonomiprogrammet,
både ekonomi- och juridikinriktning.
SYV finns utanför Brahesalen hela kvällen för att svara på dina
frågor.
Plats: sal 105
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