Hantverksprogrammet med inriktning

Finsnickeri
Är du kreativ, har stil- och formkänsla och tycker om att snickra?
Då är det här programmet för dig. Du får grundläggande kunskaper och färdigheter i egen design och
tillverkning av möbler och inredningssnickerier. Du får kännedom om både traditionell och modern
hantverksteknik, CAD (ritteknik), CNC (datafräsning) och kalkylering. I ditt arbete får du lära dig att
självständigt planera och utföra ditt arbete med att exempelvis formge och konstruera möbler.
Under dina tre år får du tillverka och formge möbler, från idé till färdig produkt. Sista året avslutar du med
ett examensarbete.
Du kommer att arbeta i ljusa, fräscha och välutrustade lokaler tillsammans med lärare som har hög
kompetens inom yrkesområdet. Programmet har ett mycket nära samarbete med branschen. Vi gör
studiebesök och besöker utställningar och under dina tre år kommer du att ha minst 16 veckors APL
(arbetsplatsförlagt lärande).
Stockholms modernaste snickerigymnasium
Vårt mål är att ligga i fronten som ett modernt och attraktivt snickerigymnasium. Därför har vi installerat en
toppmodern CNC-maskin.
Utbildningen leder till en yrkesexamen med möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under
din gymnasietid. Utbildningen kan också leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Ett av Sveriges modernaste snickerigymnasium
Hösten 2008 investerade vi i en CNC-maskin. Maskinen är datastyrd och är en fräs, borr och såg i ett.
Genom det här inköpet ligger vi i fronten och är Stockholms modernaste snickerigymnasium. Eftersom
de flesta av de etablerade snickerifirmorna har motsvarande maskiner, är det viktigt för skolan att hänga
med och utbilda elever med den spetskompetensen.

Vi är stolta över att kunna
erbjuda våra elever en
modern maskinpark. Tack
vare den kan vi förbereda
dig för verkligheten som
möter när du kommer till
din praktikplats eller ut i
arbetslivet. Från första
dagen ser vi till att du får
lära dig maskinerna och
tekniken.
Dessutom ser vi till att du
lär dig grunderna i ergonomi, miljö och säkerhet,
vi är ju rädda om dig.

Fanera, ytbehandla och
handsinka... det låter
som rena grekiskan för
mångas öron. Men det
är just det här, grunderna i ett av världens
äldsta yrken, som du får
lära dig hos oss.
Tillsammans med våra
erfarna lärare får du också utveckla dina idéer
och prova på en mängd
olika tekniker och träslag.

Under dina tre år har du
minst 16 veckors APL,
arbetsplatsförlagt lärande, på en arbetsplats.
Din APL ger dig inte
bara möjligheten att
få prova på arbetslivet
redan under skoltid, du
får också chansen att
börja bygga upp ett nätverk bestående av både
kontakter och kanske
framtida kunder.

Många snickare väljer att starta en egen firma.
Vi lär dig att tillämpa grundläggande principer och
metoder för marknadsföring och redovisning för
små företag.
Genom UF, Ung Företagsamhet, får du prova på
att driva ett riktigt företag, från den grundläggande
affärsidén till årsredovisningen vid årets slut.
Dessutom får du grundkunskap om hur du som
anställd eller egen företagare ska förstå hur ett
företag eller en organisation fungerar samt får en
insikt i hur olika lagar styr privatliv och företagsverksamhet.

APL och Ung Företagsamhet
Flera av våra elever har fått möjligheten att göra sin APL i miljöer som är något utöver den vanliga
snickarvardagen - eller vad sägs om att göra sin praktik på ”Äntligen hemma”, Vasamuseet eller till och
med på en fabrik i Ungern? Genom din APL och möjligheten att starta ett företag under UF, Ung Företagsamhet, så är du väl förberedd för att komma ut i arbetslivet. Läs mer på vår hemsida.

S:t Martin gymnasium är ett yrkesgymnasium med fem olika inriktningar: Frisör, måleri, finsnickeri, personbil
och textil design. Vi tror på att alla kan lära och vår vision är att alla våra elever ska vilja gå i skolan. För att utveckla, stärka och profilera skolan så har vi etablerat forum där både elever och andra kan mötas och tävla mot
varandra, samt valt att arbeta med Friends, UF & Disa. S:t Martins gymnasium tillhör Sundbybergs
gymnasieskolor och hos oss går 350 elever i fräscha och ändamålsanpassade lokaler.

www.stmartinsgymnasium.se

