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Välkommen till Liljaskolan!

Säkra vägar till jobb
Liljaskolan i Vännäs erbjuder åtta gymnasieprogram och fem
introduktionsprogram. Två av programmen är högskoleförberedande,
övriga är yrkesprogram.*
På Liljaskolan studerar drygt 600 elever. Hos oss träffar du ungdomar
som delar dina intressen, dina mål och framtidsdrömmar. Vårt
idrottsgymnasium har Freeskiing, Ridsport, Snowboard och lshockey.
Att välja yrkesprogram

Jobba över hela världen

Alla elever på yrkesprogram läser
samma gymnasiegemensamma kurser i åtta ämnen. Du har också möjlighet att välja de kurser som krävs för
grundläggande högskolebehörighet.
För dig som inte har klarat alla kurser
i högstadiet finns möjligheter att söka
till gymnasiets Yrkesintroduktion eller
Programinriktat individuellt val. Läs
mer om dessa på sidan 16.
Väljer du ett yrkesinriktat program
får du under din utbildning minst 15
veckors arbetsplatsförlagt lärande på
en arbetsplats.

Inom kursen Entreprenörskap ingår
hos oss oftast Ung företagsamhets
utbildning. Flertalet av våra elever
som gått något av våra yrkesprogram
har arbete kort tid efter utbildningens
slut. Särskilt bra har arbetsmarknaden
de senaste åren varit för våra elever
på Bygg och anläggning, Fordon och
transport, Hotell och turism, samt
Vård och omsorg.
Många av våra tidigare elever som
utbildat sig inom dessa yrkesområden har nu hela världen som sin
arbetsmarknad.

* Start av program och inriktningar är beroende av antalet sökande.
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Barn- och fritidsprogrammet, BF

Yrken med möten
mellan människor
Det här programmet passar dig som vill arbeta med barn, ungdomar
eller vuxna inom växande yrkesområden. Samverkan, samarbete och
kommunikation kännetecknar utbildningen och yrkesområdet.
BF på Liljaskolan erbjuder två inriktningar där våra elever kan skapa
en personlig profil på sin utbildning genom valet av yrkesutgång och
arbetsplatsförlagt lärande (apl).
Fritid och hälsa

Pedagogiskt arbete

Inriktningen har fokus på ledarskap
och idrott. Ett lämpligt val för dig
som siktar på att bli personlig tränare.
Egen träning är ett obligatorisk och
populärt inslag för eleverna som väljer den här inriktningen. Eleverna får
också utveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt.
Inom fritidsområdet finns olika yrken
som tränare och instruktör, eller som
organisatör inom både kommunal,
privat, eller föreningsdriven fritidsverksamhet.

Pedagogiskt arbete är ett bra val för
dig som vill få kunskaper om barns
och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Inriktningen ska
förbereda för arbete som till exempel
barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan.
Eleverna får träna sin förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa
bästa förutsättningar för alla barn och
ungdomars delaktighet och lärande.
Vi betonar demokratiska värden och
mänskliga rättigheter.
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Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

Maskinförare
bygger för framtiden
Framtidsutsikterna inom branschen är goda eftersom det krävs
många anläggningsmaskinförare vid stora vägprojekt, husbyggen och
anläggning av järnväg. Våra elever har oftast jobb inför studentexamen.
Liljaskolan har ett stort kontaktnät i branschen och kan erbjuda många
spännande praktikplatser. Vi har även ett stort övningsområde där du får
öva maskinkörning med modern maskinpark.
Anläggningsmaskinförare

Banteknik, järnväg

Som blivande anläggningsförare får
du i första hand lära dig att hantera både grävmaskin och hjullastare,
samt olika typer av redskap som hör
till dessa.
Under utbildningen får du också lära
dig schakt- och transport av material
till byggandet av vägar och husgrunder. Du får undervisning i teori och
praktisk trafikkunskap för att inom utbildningen ta B-körkort.

Efter godkänd utbildning ska du som
elev kunna arbeta med att bygga och
underhålla järnvägar.
Du får därför kunskaper om banvallens uppbyggnad och konstruktion,
byggnation och underhåll av järnvägsspår samt om maskiner och tillsatsutrustning vid järnvägsbyggnad.
Dessutom får du under utbildningen
kunskaper om de säkerhetsregler som
gäller vid järnvägsarbete.
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Ekonomiprogrammet, EK

Anställningsbar
och antagningsbar
Ekonomiprogrammet passar dig som vill studera samhällsvetenskap
med betoning på ekonomi och juridik. Utbildningen vänder sig också
till dig som vill lära dig hur du startar, driver och utvecklar företag.
Examen från Liljaskolan som gymnasieekonom leder till att du får
många möjligheter. Duktiga gymnasieekonomer kan få jobb direkt
efter studenten inom företag, myndigheter och organisationer.
Goda förutsättningar

Träning i företagande

Vårt mål är att du efter examen är väl
förberedd för studier på handelshögskola eller i andra utbildningar inom
ekonomi och juridik.
Du ska också ha goda förutsättningar att få arbete direkt efter gymnasiet inom företag, organisationer
och myndigheter. Det kan vara som
ekonomiassistent, rådgivare, säljare,
redovisningsassistent, bank- och försäkringstjänsteman.

Våra elever på ekonomiprogrammet
deltar varje år i Ung Företagsamhets.
utbildning i entreprenörskap. Du får
under ett år starta, driva och avveckla
ett företag.
Under hösten har fem ekonomielever
som driver företaget Nolltolerans uppmärksammats i media. De verkar mot
sexuella övergrepp och trakasserier,
samt för ett vårdat språk inom idrottens
och skolans värld. (Bilden)
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Fordons- och transportprogrammet, FT

FT håller
Sverige rullande
Fordonsbranschen är glödhet! Efterfrågan på personal är stor och det
pågår en omfattande teknikutveckling med många typer av fordon och
transporter. Utbildning inom FT innebär garanterat säkra vägar till jobb.
På Liljaskolan utvecklar eleverna kunskaper om och färdigheter i att välja
rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till
miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Praktik inom branschen leder ofta
tilll anställning och ansvar för egen utveckling inom yrket.
Fem inriktningar på Fordons- och transportprogrammet
1. Godshantering ska ge kunskaper
inom godshantering och logistik. Det
kan ge jobb på lager- eller terminaler.
2. Karosseri och lackering ska ge
kunskaper i lackering av fordon samt
diagnostik och reparation av karosserier. Det kan leda till arbete som
bilskadereparatör eller billackerare.
3. Lastbil och mobila maskiner ska
ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av tunga fordon
10

och mobila maskiner. Det kan leda till
arbete som lastbilsmekaniker eller
maskinmekaniker.
4. Personbil ska ge kunskaper inom
diagnostik, reparation och service av
lätta fordon. Inriktningen kan leda till
arbete som personbilsmekaniker.
5. Transport ska ge kunskaper inom
trafikkunskap, transportsystem och
logistik. Inriktningen kan leda till
arbete som yrkesförare.
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Hotell‑ och turismprogrammet, HT

Hela världen
som arbetsområde
Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande,
vilket är centralt inom branschen.
Hotell- och turismprogrammet på Liljaskolan har en internationell profil.
Eleverna har möjlighet att göra praktik på olika hotell, turism- och
eventanläggningar i närområdet, i Sverige och utomlands.
Utvecklar yrkesidentitet

Unikt samarbete

Du får genom teoretiska studier och
praktiska övningar utveckla goda färdigheter i service och bemötande.
Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen kan ske inom närområdet
eller utomlands. Apl bidrar till att du
får utveckla yrkeskunskaper och en
yrkesidentitet, samt få del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Apl
och kurserna på skolan ger god grund
i ditt kommande arbetsområde.

Liljaskolan har sedan länge samarbete
med hotell på Teneriffa vilket gör att
vi kan garanterat dig som får göra din
apl där traineejobb på Kanarieöarna
efter examen.
Studierna i skolan förbereder dig att
längre fram i utbildningen delta i skarpa projekt inom branschen. Då kan
du få arbeta med värdskap vid event
och mässor som arrangeras av företag, föreningar och kommuner.
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Introduktionsprogram, IM

Gymnasiet ger
nya möjligheter
De fem introduktionsprogrammen ska ge dig som inte är behörig till
gymnasieskolan nya möjligheter. De leder vidare till andra studier i
gymnasieskolan eller till arbete. Utbildningen är på heltid och följer
en individuell studieplan.
IMPRO och IMYRK är sökbara utbildningar. Ansökan görs via antagningskansliets hemsida. Du som vill söka IM Språkintroduktion gör det
via Liljaskolans studie- och yrkesvägledare (SYV). Inom Språkintroduktion
kan du senare välja en inriktning mot yrke på gymnasiet (IMYRK).
Programinriktat val - IMPRO

Yrkesintroduktion - IMYRK

Programinriktat individuellt val passar
dig som vet vilken utbildning du vill
gå, men som ännu inte är behörig till
ett nationellt gymnasieprogram.
Du får börja på något av våra sex
yrkesförberedande program om du
har minst godkända betyg i svenska och matematik eller engelska
och i fyra andra ämnen. Alternativt
svenska, matematik, engelska och tre
andra ämnen.

IMYRK passar dig som vet vilken
utbildning du vill gå, men som inte
är behörig att söka till ett nationellt
gymnasieprogram eller till IMPRO.
Du kan välja att börja direkt på NB
Skog eller VO. Ett annat alternativ är
att första året läsa en grundutbildning
inom FT. Väljer du FT går du vidare
i åk. 2 i någon av de inriktningar vi
då erbjuder. Målet är att få en yrkesutbildning och att bli anställningsbar.
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Lärlingsutbildningar

Halva utbildningen
på en arbetsplats
Lärling är ett alternativt sätt att läsa ett yrkesprogram. Du som väljer en
lärlingsutbildning gör minst halva din utbildning på en eller flera arbetsplatser. På skolan läser du teoretiska ämnen i en lärlingsklass.
Som lärling får du en handledare på arbetsplatsen. Tillsammans med
skolans yrkeslärare planerar ni hur utbildning där ska läggas upp.
Det är alltid din yrkeslärare från Liljaskolan som ansvarar för att du får
de kunskaper och färdigheter som krävs för att nå utbildningens mål.
Utbildningens mål

Studieupplägg

En lärlingselev får samma kunskaper
och yrkesexamen som de elever som
läser ett skolförlagt yrkesprogram.
Du kan välja lärling på något av våra
sex yrkesprogram. Eleverna har också
samma rätt att läsa in grundläggande
högskolebehörighet.
Efter utbildningen är eleven förberedd för ett visst yrke, men kan också
välja att studera vidare på till exempel
yrkeshögskola eller högskola.

Från det att eleven börjar sker minst
halva utbildningen på en eller flera
arbetsplatser. Utbildningen kan starta
första, andra eller tredje läsåret.
Lärlingseleverna läser yrkesämnen
och gymnasiegemensamma ämnen
enligt schema. Eleverna som läser i en
lärlingsklass får ett rullande schema
där de studerar två veckor på en arbetsplats och sedan en tredje vecka
med studier på skolan.
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Naturbruk, NB Skogsmaskinförare

Skogsmaskinförare
med miljöhänsyn
NB skog ska ge kunskaper om skogen som förnybar och uthållig resurs.
Liljaskolans utbildning till skogsmaskinförare varvar teori och praktik
inom både maskinkurser, skogsvårdskurser och biologi.
Här får du lära dig att köra moderna skotare och skördare, samtidigt får
du en bred utbildning i skogsvård och miljöhänsyn. Du får redan under
årskurs 1 möjlighet att ta körkort för motorsåg och röjsåg.
Siktet på maskinförare

Övningsarena i skogsmiljö

Utgångspunkten för utbildningen är
att du blir maskinförare med goda
kunskaper i skogsvård, samt manuell
huggning och röjning.
Dessutom ingår entreprenörskap
som ger stora möjligheter till framtida
företagande.
Undervisningen i yrkesämnena är
upplagda så att teori och praktik varvas, vilket gör att det blir lättare för
dig att ta till dig utbildningen.

Vårt största klassrum finns alldeles utanför skolan där skogen ligger in på
knuten. Några kilometer från skolan
ligger vår fina övningsarena i skogsmiljö där vi tränar maskinkörning,
arbete med röjsåg och motorsåg.
I anslutning till vår teorisal har vi vårt simulatorrum där du får ditt första möte
med maskinmiljö. Dina långa praktikperioder, med arbetsplatsförlagt
lärande, görs i riktiga skogsarbetslag.
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Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

Medier, makt
och människor
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.
På Liljaskolan erbjuder vi inriktningarna Beteendevetenskap, samt
Medier, information och kommunikation.
Under tre kreativa år på SA Liljaskolan utvecklats du till en aktiv,
engagerad och kritiskt tänkande människa med goda färdigheter i IT
och media, samt med mycket god förmåga att söka, granska, analysera
och presentera information på ett proffsigt sätt.
Beteendevetenskap

Medier

Du som väljer den här inriktningen
kommer att få fördjupade kunskaper
om människors utveckling, socialisation och samarbete. Genom övningar
och teorier får du förståelse för människans agerande på individ-, gruppoch samhällsnivå.
Kunskaperna ska användas för att du
ska kunna kommunicera med, lära,
leda och vägleda människor i olika
roller i ditt framtida arbetsliv.

Inriktningen Medier, information och
kommunikation ska ge dig kunskaper
om mediernas roll i samhället och hur
man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett
intresseväckande sätt.
Inom inriktningens kurser får du studera journalistik, information och reklam och praktiskt pröva textens, bildens och ljudets möjligheter. Vi gör
också studiebesök inom området.
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Vård- och omsorgsprogrammet, VO

Omsorg och vård
för alla åldrar
Vård och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram med möjlighet att
läsa in grundläggande högskolebehörighet. Gör du det kan du bland
annat läsa vidare till sjuksköterska.
Efter avslutad utbildning med godkänd yrkesexamen kommer du att
vara mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Inom vård och omsorg
finns det många olika och varierade yrkesmöjligheter.
Lärande på skolan

I arbetslivet

Under utbildning hos oss får du
varva teoretiskt lärande med praktiska lärsituationer i vårt välutrustade
metodrum.
Under dina tre år hos oss tränar
och övar du regelbundet hjärt- och
lungräddning. Du övar också att mäta
blodtryck, att ta venprover och göra
såromläggningar. Du får också öva på
att bemöta människor utifrån deras
olika förutsättningar och behov.

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) är en
viktig del av ditt lärande. Under apl
har du möjlighet att nå flera mål i
olika kurser.
Din apl ger dig värdefulla erfarenheter
från äldreomsorg, handikappomsorg
samt vårdavdelning på sjukhuset.
Många av våra elever med godkända
betyg får via sitt arbetsplatsförlagda
lärande vidare anställning på någon
arbetsplats.
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Idrottsgymnasium med fyra idrotter

Nationell idrottsutbildning, NIU
Träningen inom NIU Freeskiing, NIU Ridsport och NIU Snowboard bedrivs alla
tre studieåren under tre halvdagar i veckan med målet att du ska nå nationell
elit. Kurserna inom NIU omfattar 400 gymnasiepoäng.
Din ansökan till NIU ska göras senast den 1 dec. 2017.
(Efter 1 dec. kan du kontakta skolan för besked om restplatser.)
Till Freeskiing och Snowbord söker du genom www.skidor com.
Till Ridsport söker du direkt till Liljaskolan genom skolans hemsida.
Du kan kombinera idrottsutbildningen inom NIU med Barn- och fritidsprogrammet
eller Samhällsvetenskapsprogrammet.
(Ansökan till gymnasiet görs enligt din skolas ordning.)

Individuella val, IV
Freeskiing, ishockey och snowboard erbjuds som IV-val och bedrivs två halvdagar
i veckan under årskurs 1 - 3. Kurserna omfattar 200 poäng.
Din anmälan till idrotten skickar du direkt till Liljaskolan. Blanketten finns på
Liljaskolans hemsida och ska vara Liljaskolan tillhanda senast 19 februari 2018.
Du kan kombinera idrottsutbildningen inom IV med Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet. (Ansökan till
gymnasiet görs enligt din skolas ordning.)
Läs mer om idrotterna: www.liljaskolan.se/idrottsgymnasiet

Kontakta gärna våra tränare
Huvudtränare ridsport
Kerstin Martinsson
Tel. 070 - 320 15 80
kerstin.martinsson@vannas.se

Huvudtränare freeskiing
Kalle Hellquist,
Tel. 070 - 65 59 121
carl-gustaf.hellquist@vannas.se

Rekryteringsansvarig ishockey
Patrick Ljunggren
070 - 664 47 52
patrick.ljunggren@vannas.se

Huvudtränare snowboard
Mattias Hägglund
Tel. 070 - 525 48 35
mattias.hagglund@vannas.se
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Vi tränar på Vännäs Ryttarförenings anläggning, cirka 4 km från Liljaskolan.
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Ishallen ligger 3 km från skolan.
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I vår skidbacke, som ligger fem kilometer från skolan,
finns en pipe och en park med rails och hopp.
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