Gymnasiebroschyr_håbo

GRATISTIDNING

08-03-06

11.09

Sida 1

OM HÅBO KOMMUNS BÄSTA SKOLA

DET HANDLAR OM DEJ, SA DOM
TÄVLA I UNGA FORSKARE
DRIVA ETT EGET FÖRETAG

www.bcjf.habo.se

LÄS OM ALLA VÅRA OLIKA PROGRAM OCH SPECIALARE!
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Det handlar om dej, sa
dom. Mina föräldrar snackade alltid
om att jag måste tänka på mina studier
så att jag jag lär mig sånt som jag har
nytta av senare i livet. Vill man ha ett
bra jobb efter skolan behöver man en
bra utbildning och det gäller att göra
ett riktigt val. Nu pratar vi om dej, sa
dom. Nu pratar vi framtid.
Dom hade rätt, och nu fattar jag hur
det funkar. BCJF erbjuder tio program
och utöver allt annat många specialare.
Lokalerna är helfräscha, det är ju ett
klart plus att skolmiljön känns okay.
Jag läser en utbildning som är perfekt
för mig och jag kommer att ha stora
möjligheter att få jobb efter skolan.
APU-arbetsplatsförlagd utbildning,
är en grymt bra idé. Då fattar man
direkt hur det funkar i praktiken.
Nu pratar vi framtid.
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BARN- OCH
FRITIDSPROGRAMMET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post bf-bcjf@bildning.habo.se

Det här programmet är helt
rätt för mig eftersom jag är intresserad
av människor. Jag gillar att jobba i
grupp och är inte rädd för att ta
ansvar. Här får jag vässa mina talanger.
Jag blir klart bättre på att förstå
samspelet mellan grupp och individ
och det är jätteviktigt. Vi har många
intressanta diskussioner också. Det
hettar till ibland men det är helt
okej för det är ju då man lär sig nåt.

Gå in på www.bcjf.habo.se
där finns allt du behöver veta om
Barn- och Fritidsprogrammet.
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ESTETISKA
PROGRAMMET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post es-bcjf@bildning.habo.se

Jag kände bara att jag ville
skapa och uttrycka mig. Visste inte
riktigt vilket sätt som passade mig
bäst. Men nu vet jag. Jag har fått
prova på ett gäng olika grejer, allt
från dans till att sjunga och måla.
Nu vet jag vad jag vill syssla med i
framtiden. Jag vill inte bli en ny
Helena Bergström. Vill hellre utveckla
mig själv och min personliga stil. Och
det får jag göra på BCJF. Coolt …

Gå in på www.bcjf.habo.se
där finns allt du behöver veta om
Estetiska programmet.

4

BCJF – Bildningscentrum Jan Fridegård. Håbo kommuns bästa gymnasieskola.

Gymnasiebroschyr_håbo

08-03-06

11.09

Sida 5

FORDONSPROGRAMMET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post fp-bcjf@bildning.habo.se

Jag har inte riktigt bestämt
mig för vad jag vill jobba med efter
plugget. Men det blir nåt som har
med teknik och motorer att göra,
helt klart. Under första året får
jag en bred grundutbildning som
gör det lättare för mig att välja rätt.
Drömmen är ju förstås att starta
företag och ha en egen verkstad
så småningom. Eller bli rallyförare
på heltid. Kanske skulle en
kombination av flera saker passa
mig bäst. Men jag behöver inte
bestämma mig än.
Fordonsprogrammet på BCJF ger
mig alla möjligheter.

Gå in på www.bcjf.habo.se
där finns allt du behöver veta om
Fordonsprogrammet.
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HANDELS- OCH
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post hp-bcjf@bildning.habo.se

Jag gillar att ha med
människor att göra. Tycker det är
grymt viktigt med bra service. Tror
att jag skulle passa som säljare, därför
är det här programmet helt suveränt
för mig. Jag får lära mig en massa bra
grejer inom olika områden. Det
kommer att vara bra att ha i bakfickan
när jag ska söka jobb. När man sitter
där på sin första anställningsintervju,
då gäller det att veta vad man snackar
om. Men det kommer jag att fixa.
Jag är helnöjd.

Gå in på www.bcjf.habo.se
där finns allt du behöver veta om
Handels- och Administrationsprogrammet.
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HOTELL- OCH
RESTAURANGPROGRAMMET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post hr-bcjf@bildning.habo.se

Jag har alltid varit intresserad
av människor och service. Om jag går
på restaurang med mina kompisar
känns det jätteviktigt att personalen är
bra. Jag vill att dom tar hand mej på
ett sjysst sätt, annars går jag aldrig mer
tillbaka. På det här programmet får
jag lära mig allt om hur man ger bra
service, lagar mat som folk gillar och
hur det funkar att driva ett matställe.
Drömmer om att öppna en egen
restaurang så småningom. Eller kanske
ett litet hotell, till och med. Det här
programmet ger mig en riktigt bra
grund för att min dröm ska bli
verklighet om några år. Det vore hur
sjysst som helst …

Gå in på www.bcjf.habo.se
där finns allt du behöver veta om
Hotell- och Restaurangprogrammet.
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INDIVIDUELLA
PROGRAMMET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post iv-bcjf@bildning.habo.se

Jag tyckte det var svårt att
hänga med i grundskolan. Jag lyckades
inte nå målen i kärnämnena och var
väl inte särskilt studiemotiverad heller
eftersom jag inte hade en aning om
vad jag ville jobba med. Individuella
programmet har verkligen gett mig
en andra chans. Jag känner att det inte
är försent att komma igen och lärarna
är kanonbra. Dom har verkligen
stöttat mig på alla sätt. Just nu gör
jag praktik på en arbetsplats som jag
gillar och det börjar klarna vad jag
vill jobba med efter plugget. Känns
helt okej, faktiskt. Det är riktigt kul
med kunskaper …

Gå in på www.bcjf.habo.se
där finns allt du behöver veta om
Individuella programmet.
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MEDIEPROGRAMMET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post mp-bcjf@bildning.habo.se

Medieprogrammet är
perfekt för mig. Jag vill bli journalist
och avslöja orättvisor i samhället, som
Janne Josefsson. Nu fattar jag att det
är jätteviktigt att ha någorlunda koll
på alla områden inom media. Annars
funkar det inte i praktiken. Som
journalist kommer jag att jobba
med fotografer och radio- och TVfolk. Då måste man ju haja vad
dom snackar om. Dessutom är det
ju bra att kunna jobba självständigt,
till exempel redigera egna videoinslag med intervjuer och sånt.
Så Medieprogrammet är perfekt
för mig. Helt kanon, faktiskt.

Gå in på www.bcjf.habo.se
där finns allt du behöver veta om
Medieprogrammet.
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NATURVETENSKAPS
PROGRAMMET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post nv-bcjf@bildning.habo.se

Man får inte vara slö om
man ska gå på det här programmet.
Man måste jobba rätt hårt om man
vill nå målen men det är inget problem
för det är jätteintressanta saker man
får lära sig. Och då blir det ju kul att
plugga. Jag vill bli läkare och då
måste man ju självklart börja nånstans.
Det finns flera intressanta aktiviteter
också som man kan vara med på.
Vill gärna vara med och tävla i Unga
forskare till exempel. Tänk om jag
vinner ... undrar vad polarna säger då?

Gå in på www.bcjf.habo.se
där finns allt du behöver veta om
Naturvetenskapsprogrammet.
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post sp-bcjf@bildning.habo.se

Jag har inte helt bestämt mig
än för vad jag ska plugga till efter
gymnasiet. Funderar på att bli polis
eller advokat eller nåt i den stilen.
Fast det skulle också vara coolt att
starta nån typ av business och bli
egen företagare. Jag har många bra
ideér på nya häftiga produkter som
borde gå att sälja. Och då måste
man kunna en del om både ekonomi
och marknadsföring. Det kanske blir
nåt helt annat, men det bästa är att
jag inte behöver bestämma mig än.
Det här programmet ger mig alla
möjligheter.

Gå in på www.bcjf.habo.se
där finns allt du behöver veta om
Samhällsvetenskapsprogrammet.
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TEKNIKPROGRAMMET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post te-bcjf@bildning.habo.se

Det finns så otroligt mycket
att lära sig om man är intresserad av
datorer, teknik och nya spännande
problemlösningar. Det här är vad jag
vill jobba med så småningom, helt
klart. Och då måste man lära sig allt
från grunden. Efter gymnasiet tänker
jag nog jobba ett par år för att få
yrkeserfarenhet, kanske med support
eller nåt liknande. Sen kommer jag
definitivt att plugga vidare. Man kan
välja mellan en massa olika jobb sen.
Om man har rätt utbildning förstås.
Det här programmet är en kanonbra
början. Och så är det ju kul också …

Gå in på www.bcjf.habo.se
där finns allt du behöver veta om
Estetiska programmet.
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SPECIALARE
SERIETECKNING
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post serie-bcjf@bildning.habo.se
Är du intresserad av att lära dig teckna och berätta en historia med bilder?
På kursen serieteckning jobbar vi med att analysera hur man bygger upp
en berättelse. Vi lär oss använda de hjälpmedel som finns till hands när
man skriver manus. Vi tecknar anatomi, perspektiv och jobbar med
färgsättning i Photoshop. Självklart får du teckna dina egna serier
och läsa andras alster. Vi tar en titt på vad som skiljer serier åt i
olika delar av världen och besöker förlag som berättar hur en
förläggare arbetar. A och B-kurserna ger150 poäng, C-kursen
50 poäng.
Dessutom pratar vi en del film och mat och böcker.
Men det är bara en bonus ...

På www.bcjf.habo.se
finns allt du behöver veta om
Serieteckningskursen.

MUSIKKVISTEN
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post musik-bcjf@bildning.habo.se
Är du intresserad av musik som hobby? Spelar du något
instrument? Vill du förbättra dina färdigheter?
Då har vi på BCJF någonting för dig. Vi erbjuder ett
treårigt tillval av musikundervisning som bland annat
ger dig 40 minuters lektionstid per vecka där du kan
utveckla dig som instrumentalist. Du får också prova
på att spela i ensemble samt fördjupa dig i gehörsoch musiklära.
Väljer du ”Kvisten” under tre år
ger det dig sammanlagt 350
gymnasiepoäng. Du kan
kombinera ditt tillval med
alla våra gymnasieprogram vilket
innebär att du inte ”stänger några
dörrar” oavsett vad du vill ägna dig åt
i framtiden. Låter inte det bra ...?

På www.bcjf.habo.se finns allt du behöver veta om Musikkvisten.
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SPECIALARE
ESTETISK VERKSAMHET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post es-bcjf@bildning.habo.se
Drömmer du om att bli stjärna? Eller vill du bara utveckla dig inom det
konstnärliga område som lockar dig mest?
I kursen Estetisk verksamhet får du använda din fantasi och dina sinnen i en
skapande miljö tillsammans med likasinnade. Du får chansen att visa din
talang inom dans, musik, sång, teater, kostym, ljud eller ljus. På BCJF jobbar
tvåorna från alla program tillsammans mot en gemensam produktion där alla
deltagare är lika viktiga. Det är spännande att pröva sina vingar ...

På www.bcjf.habo.se
finns allt du behöver veta om
Estetisk verksamhet.

NATUR
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post nv-bcjf@bildning.habo.se
Djursjukvård – En introduktion om husdjurs och vilda
djurs sjukdomar och behandlingar. Du får praktisera hos en
veterinär. Rovfågelrehabiliteringen sker i samarbete med SVA,
djursjukhuset på veterinärhögskolan och polisen.
Jakt- och viltvård – Du får kunskap om alla jaktformer.
Du får även inblick i viltvård och speciella kunskaper om vår
fauna genom spännande naturstudier.
Sammanlagt får du 300 gymnasiepoäng.

På www.bcjf.habo.se
finns allt du behöver veta om
Natur.
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SPECIALARE
UNG FÖRETAGSAMHET
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post te-bcjf@bildning.habo.se
Det handlar om att våga
Tror du på dig själv? Har du tankar och idéer som du vill omsätta
i konkreta planer? Vill du vara din egen chef?
Ung företagsamhet vill väcka intresse för näringslivet och gynna
företagsamhet bland svenska gymnasieungdomar.
BJCF ger dig möjligheten att driva ett eget företag under tredje
skolåret oavsett vilket program du läser. Du får också delta i mässor
och arrangemang av olika slag.
En elevkommenterar: ”En av de bästa perioderna i mitt lärorika liv”.
Ta chansen – våga vara egen – samarbeta i ett UF-företag.

På www.bcjf.habo.se
finns allt du behöver veta om
Ung företagsamhet.

SPECIALIDROTT
BILDNINGSCENTRUM JAN FRIDEGÅRD
E-post sp-bcjf@bildning.habo.se
Är du intresserad av idrott?
Motion och fysisk träning är bra både för kroppen och hjärnan. Entydiga
forskningsresultat pekar på att regelbunden träning och god kondition
befrämjar studieresultatet.
På BCJF kan du utveckla dina idrottstalanger parallellt med de vanliga
studierna. Oavsett vilket program du väljer kan du läsa specialidrottskurserna
som tillval och göra en seriös satsning på dig själv.
BCJF har egna lokaler med sporthall, gym och danslokal. Du får även
tillgång till simhall, ishall, friidrottsarena med allvädersbanor samt tre
stora gräsplaner. Allt i direkt anslutning till skolan. Inte så illa, eller hur ...?

På www.bcjf.habo.se
finns allt du behöver veta om
Specialidrott.
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BÅLSTA – I HÅBO KOMMUN
30 minuter från Stockholm
40 minuter från Arlanda

Bålsta Centrum • 746 80 Bålsta • Tel 0171-538 40
Fax 0171-538 41 • bcjf@bildning.habo.se • www.bcjf.habo.se

