Besök elever
och personal

Öppet hus
Söndag 27 november
kl 13:00-15:00

Gymnasieprogram
Pihlskolan ger följande nationella program och inriktningar:
Industritekniska programmet, IN
- Driftsäkerhet och underhåll
- Processteknik
- Produkt- och maskinteknik
- Svetsteknik
Naturvetenskapsprogrammet, NA
- Naturvetenskap
Teknikprogrammet, TE
- Teknikvetenskap
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet, RL
- Kök
- servering
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
- Samhällsvetenskap
“Räddning - och
- Beteendevetenskap
säkerhet”, en
SA-fördjupning

Introduktionsprogrammet, IM
- Individuellt alternativ
- Programinriktat val
- Språkintroduktion
- Yrkesintroduktion
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Vuxenutbildningar
Gymnasiekurser
- Till exempel svenska,
matematik, engelska,
samhällskunskap

Grundläggande kurser
- Till exempel Svenska,
matematik, engelska,
samhällskunskap

Utbudet varierar
utifrån
efterfrågan.

Yrkesutbildningar
- Restaurang och livsmedel
- Vård och omsorg

RL kombi
- Kombinationsutbildning
Sﬁ med yrkesinriktning
restaurang

Ansök idag på
SFI
- Kurser i Svenska för
invandrare

www.hellefors.se/komvux
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Aktiviteter
Inomhus

Skolgården

• Gulasch med hembakt bröd
Drop-in i Silverkoppen 13-14.30
50 kr

• Svetsning med Industritekniska
programmet och truckkörning
• RL bjuder på glögg och
pepparkakor

• Koka hudsalva hos NATEprogrammet och få en provburk
med hem.

•Tomten kommer på besök

• Testa din logik och
reaktionsförmåga i program
kodade av NATE.

Lärcentrum
• Information om
vuxenutbildningen på Lärcentrum

• Klasserna NA20, SA20 och TE20
säljer ﬁka i café Silverkoppen

•Träffa personal och elever

• Barn; måla ditt drömyrke att
smycka vår cafeteria med

• Prova på HLR
Tomten räddar liv!

• Provsmaka glögg och alkoholfria
drinkar med eleverna på RL

Träffa

• Tipspromenad med ﬁna vinster
som ex. middag på Silvergrytan

• Elever och personal

•Tävla hos RL och vinn en middag
på Silvergrytan

• Tidigare elever
Träffa
• Studie- och yrkesvägledare

• Häng med SA20 till London,
Karlsborg och Skövde

• Elevhälsan: Delar av skolans
elevhälsoteam är på plats

• Hur allmänbildad är du? Få
svaret hos SA22

• Gör personlighetstest hos SA21
• Träffa och handla av våra
UF-företag
•IN presenterar sina fyra
inriktningar och visar luftstyrda
och elektriska robotar
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UF-företag
●

Träffa några av eleverna som studerar entreprenörskap och driver
egna företag. Eleverna kommer även sälja sina produkter.
○
○
○
○

Polkagris UF
Mangan UF
Linnsans smått och gott UF
FM UF

Du hittar oss i
Gröna rummet

Vuxenutbildningen
●

●

Information om vuxenutbildningen; möjligheterna
att studera grundläggande kurser,
gymnasiekurser och yrkvux
Information om Pihlskolan lärcentrum
Du

hittar oss
på
Lärcentrum

Elevhälsan
Vi finns på
skolan

●

Träffa representanter från elevhälsan
som berättar hur elevhälsoteamet på
Pihlskolan arbetar.
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1. Fika och soppa i Silverkoppen
Måla ditt drömyrke
2. Introduktionsprogrammet
Industritekniska programmet
och UF-Företag
3. Naturvetenskapsprogrammet och
teknikprogrammet
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1

Glöm inte alla
aktiviteterna
på skolgården

Våning 1
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Våning 2

5
Trappa mot A-huset
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4. Samhällsvetenskapsprogrammet

Komvux hittar du på
lärcentrum i gamla
kommunhuset. Ingång
mot ICA.

5. Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Provsmaka alkoholfria drinkar

Elev för en dag
Du som går i grundskolan kan prova på hur
det är att vara elev på någon av Pihlskolans
program.
Kontakta oss eller SYV på din skola om du är
intresserad av att vara elev för en dag.

instagram.com/pihlskolan

Kontakta oss
Telefon
Expedition: 0591-641 95
Kommunväxeln: 0591-641 00
Skolans postadress
Hällefors kommun
Pihlskolan
712 83 HÄLLEFORS

Skolans besöksadress
Klockarvägen 4

Studie- och yrkesvägledare
Anna Åsling
Telefon: 0591-642 02
E-post: anna.asling@hellefors.se

Rektor
Greta Hidén
0591-641 96
greta.hiden@hellefors.se

Administratör
Annika Hagsten
0591-641 95
annika.hagsten@hellefors.se

Rinman Education
Stefan Molander, VD
0591-605 03
stefan.molander@rinman.se

pihlskolan.hellefors.se

facebook.com/pihlskolan
Biträdande rektor
vuxenutbildningen
Lindamarie Brandt
0591-642 26
lindamarie.brandt@hellefors.se

Kontakta oss gärna
om du har frågor om
skolan eller våra
utbildningar

