2021
DU ÄR VÄLKOMMEN TILL
STORSJÖGYMNASIETS
PROGRAMKVÄLLAR 2021

VÄND BLAD FÖR ATT SE VAD
SOM PASSAR DIG.

PROGRAMKVÄLL

7 dec

Även vårdnadshavare är välkomna

Ekonomi-, Samhälls- och Barn & fritidsprogrammet
Kl 18.00 - 19.30

Du får veta mer om programmen som alla erbjuder dessa profiler:
Allmän, Crossfit, Fotboll & Innebandy.
Ett brett utbud med hög kvalité.
Anmäl ditt intresse till margita.toften@storsjogymnasiet.se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El- & energiprogrammet och Teknikprogrammet
kl 18:00-19:00 (Allmän) Kl 18:00-20:00 (E-sport)

Profilerna Allmän och E-sport erbjuds på båda programmen.
Välkommen till en praktisk och informativ kväll där du får veta mer.
Du får även prova på att gejma i vår egen E-sportslokal.
Anmäl ditt intresse till johan.naslund@storsjogymnasiet.se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 dec

Estetiska programmet
Kl 18.00-19.30

Du kan välja mellan två profiler på det Estetiska programmet.
Bild med mediaprofil eller Teater med musikprofil. Kom och se hur
vi får ihop det bästa av två världar under en kreativ kväll hos oss.
Anmäl ditt intresse till sophie.zelin@storsjogymnasiet.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hantverksprogrammet - Frisör
Kl 18.00-19.30

Denna kväll får du prova på att styla samt lära dig mer om hur vi
jobbar med skolans elever i vår egen frisörsalong.
Anmäl ditt intresse till bitte.haf@storsjogymnasiet.se

--

--

--

Prova på

Crossfit

Crossfitkvällar
Vi erbjuder fyra tillfällen för att komma och testa på Crossfit i
Crossfit Östersunds lokaler. Profilen går att välja på Ekonomi,
Samhällsvetenskapliga samt Barn- & fritidsprogrammet. Välj ett
datum som passar dig och anmäl ditt intresse till
margita.toften@storsjogymnasiet.se

Datum och tid för crossfit
Vecka 45
9 nov kl 19.00 - 20.00
10 nov kl 19.00 - 20.00

Vecka 50
14 dec kl 19.00 - 20.00
15 dec kl 19.00 - 20.00

E-sport
E-sportkvällar
Vi erbjuder två tillfällen för att komma och testa E-sport i vår egen
gaminglokal på skolan. Profilen går att välja på både Teknik- och El& energiprogrammet..
Välj ett datum som passar dig och anmäl ditt intresse till
johan.naslund@storsjogymnasiet.se

Datum och tid för E-sport
Vecka 49
7 dec kl 19.00 - 20.00
Samling kl 18.00 för
programkväll på skolan

Vecka 50
14 dec kl 18.00 - 19.00

