Vill du veta mer om Vallentuna gymnasium?
Kom och träffa våra studie- och yrkesvägledare på Framtidsdagen
den 2o november 2018 samt gå in på vår webbplats:
www.vallentuna.se/gymnasiet.

Våra program
BA, BF, EK, FT, HA, IM, SA (samhäll) och SA (beteende).

Idrottsprofil
Är du intresserad av att kombinera dina studier med idrott?
Du kan välja idrottsprofil på många av våra program.
Fotboll, innebandy eller ishockey.
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Välkommen till oss höstterminen 2019!

vallentuna gymnasium
gymnasievägen 4
box 153 · 186 23 Vallentuna
Tfn 08-587 855 10 · 08-587 855 05
gymnasiet@vallentuna.se
www.vallentuna.se/gymnasiet

Framtidsdag
En dag för dig och din framtid!

Din framtid – en dag om utbildning, hållbarhet och entreprenörskap!
Snart är det dags att välja gymnasieprogram och just nu tänker
du kanske mycket på hur din framtid kan se ut.
Vad är just du intresserad av? Vilket program ska du välja?
Vad vill du jobba med när du en dag ska ge dig ut i arbetslivet?

Mer än surr — vad kan små bin göra i en storstad?
Företaget Bee Urban hyr ut bikupor i Stockholm för att vi
ska kunna få närproducerad frukt och grönt.
Arrangör: Vallentuna gymnasium

Tisdagen den 20 november 2018 kl. 08.30 är du och alla andra
elever i årskurs 9 i kommunen välkomna till oss på Vallentuna
gymnasium och det vi kallar en framtidsdag. På förmiddagen kan
du välja bland flera olika seminarier och eftermiddagen kommer
att handla om entreprenörskap, framtida yrkesval
samt din privatekonomi.

Från butikssäljare till marknadschef
Entreprenören My Gross berättar om sälj, service och
karriärvägar inom handeln.
Arrangör: Handelsprogrammet

Program kl. 08.30–11.45
Du väljer tre av nedanstående stationer att besöka. När du
kommer till oss den här dagen får du biljetter till dina valda
stationer. Ta med dig denna folder så att du kommer ihåg
dina val eller fota av den.
En hållbar värld för framtidens människor
Organisationen Ecpat om hur du kan jobba med och skapa
skillnad för barn över hela världen samt motverka att barn
utnyttjas på olika sätt.
Arrangör: Samhällsvetenskapliga programmet/
samhällsvetenskap
Vad händer på hjärngymmet?
En psykolog berättar om positiv psykologi och det senaste
inom forskningen.
Arrangör: Samhällsvetenskapliga programmet/
beteendevetenskap
Hållbart, snyggt och billigt —
hur bygger vi bostäder i framtiden?
Byggföretaget JM berättar om hur de planerar och jobbar
med aktuella projekt samt hur framtidens byggbransch ser ut.
Arrangör: Byggprogrammet
Datatekniker eller fordonsmeck?
Bilia berättar om dagens fordonsindustri och vilka kunskaper
som krävs för att kunna arbeta i den i framtiden.
Arrangör: Fordonsprogrammet

Jag väljer

Jag väljer

Hur står det till med ekonomin?
Företagaren och entreprenören Annika Eklöf om att driva
eget företag inom ekonomibranschen.
Arrangör: Ekonomiprogrammet
Framtidens yrken inom idrotten
IK Frej berättar om vilka yrken och möjligheter som finns
inom föreningslivet och hur det kan fungera att kombinera
gymnasiestudier med sin idrott.
Arrangör: Idrottsprofilen på skolan
Gymma på jobbet? Att arbeta med hälsa och träning
Sports Clubs entreprenör och grundare om hur det är att
starta och driva företag för människors välbefinnande.
Arrangör: Barn- och fritidsprogrammet

Lunch kl. 11.45–12.15
Vi bjuder på lunch i vår matsal.

Program kl. 12.15–15.00
I gymnasiets teater kommer eftermiddagen att handla om
entreprenörskap, framtida yrkesval samt privatekonomi.
Vallentuna gymnasium arrangerar tillsammans med organisationen Ung Företagsamhet, Swedbank och Arbetsförmedlingen
föreläsningar som vill inspirera dig i dina framtida drömmar,
mål och yrkesval. Hur kan du på bästa sätt förbereda dig?
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