
Den lilla skolan med de stora möjligheterna!



Välkommen till den lilla skolan 
med de stora möjligheterna!
På Herrljungas gymnasieskola Kunskapskällan är lärartätheten och 
personalkompetensen hög och klasserna små. I vår fina ljusa skola som byggdes 
1999 kan vi erbjuda våra 250 elever fantastiska förutsättningar och möjligheter för 
framtiden.

UTBILDNINGSPROGRAM
Kunskapskällan erbjuder tio olika program: fem program som ger en bra grund för vidare studier på 
universitet och högskolor och fem yrkesförberedande program med lärlingsmöjligheter.

Vi vill vara en brygga mellan framtidens kunskapsbehov och bygdens företagande och har därför ett 
nära samarbete med en rad företag, bland andra IMI Hydronic Engineering, Dynamic Precision,  
Herrljunga Elektriska AB, Strängbetong och Veoneer.

Många av våra tidigare elever som gått yrkesförberedande program har fått jobb direkt efter skolan, 
och flera har valt att läsa det så kallade högskolepaketet som ger behörighet att läsa vidare direkt efter 
gymnasiet. Om du inte vet riktigt vad du vill göra efter skolan är det en bra lösning: du får både en 
yrkesexamen och kan fortsätta studera.

Väljer du ett högskoleförberedande program får du en högkvalitativ utbildning som förbereder dig för 
att plugga vidare på universitet eller högskola.

Det finns också möjlighet att välja idrottsspecialisering inom fotboll på Kunskapskällan. Du som är ak-
tiv i en fotbollsklubb och vill satsa extra på din sport får hos oss en välutbildad fotbollstränare som håller 
i träningsutbildningen UEFA. Den fokuserar både på praktik och teori, bland annat spelförståelse och 
spelsystem, kost och prestation, matchanalys, planering, organisation och fotbollsfys.



VÄLKOMMEN TILL DEN LILLA SKOLAN  
– MED DE STORA MÖJLIGHETERNA!
På Kunskapskällan har vi legitimerade och behöriga lärare, och vi håller oss ständigt uppdaterade både 
tekniskt och pedagogiskt. Varje elev får en bärbar dator, och vår lättanvända lärplattform gör att inga 
dokument eller inlämningar tappas bort. 

Lärandet utgår från individens behov, fokuserar på helheten och stärks av tryggheten i små grupper.

Vi arbetar mycket med elevinflytande och samarbete mellan elever och lärare. Det är viktigt för oss att 
vi har en god gemenskap och att alla får känna sig delaktiga i skolans utveckling. Vårt mål är att alla 
elever ska känna sig sedda och trygga, och att empati och förståelse ska spira i den lilla skolans vänskap-
liga miljö och ingjuta självförtroende och framtidstro.

Vi ställer krav på våra elever, men vi hjälper dem också att klara kraven.

EN TILLGÄNGLIG SKOLA
Kunskapskällan välkomnar elever och lärare såväl från Herrljunga som omkringliggande orter. Många 
i vår personal bor en bit bort, men väljer att pendla varje dag för ett utvecklande arbete tillsammans 
med våra elever.

Från järnvägsstationen i Herrljunga tar det bara tre minuter att gå till Kunskapskällan. Med tåg tar det 
åtta minuter från Vårgårda, elva minuter från Floby och trettio minuter från Grästorp.

Du som börjar på Kunskapskällan i höst får ett fritidskort som gäller på bussar och tåg alla kvällar, 
helger och lov.

Våra värdeord

ENTREPRENÖRSKAP
Kreativitet i kombination med kunskap för att 
driva ett eget företag eller genomföra projekt.

MILJÖ
Skapa en hållbar utveckling för oss själva och 
generationer som kommer efter oss.

INTERNATIONELLT FOKUS
Din bransch, både hemma och borta. Samarbe-
te med andra länder berikar och ger perspektiv.

RETORIK
Presentera dig själv, dina arbeten och åsikter på 
ett övertygande och framgångsrikt sätt.



Som lärling får du möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera studier på skolan 
med praktik på en arbetsplats. Efter färdiga studier är du attraktiv på arbetsmarknaden 
med goda möjligheter till ett fast jobb.

Du som vill varva teoretisk och praktisk utbildning kan gå en lärlingsutbildning. Du läser då gymnasiegemen-
samma ämnen i skolan och gör praktik minst halva utbildningstiden på ett företag där du läser dina karaktär-
sämnen.

Vi har idag lärlingsutbildning på BA, IN och VVS, och vill utöka till alla yrkesförberedande program, och de 
praktiska delarna av utbildningen är förlagda till företag som t ex Strängbetong AB, Kjellners rör AB och IMI 
Hydronic Engineering. Karaktärsämnen för VVS ges på branschens skola i Katrineholm.

Studierna på arbetsplatsen följer en studieplan som är anpassad till företagets verksamhet och matchar Skolver-
kets krav. Studieplanen görs upp i samråd mellan skolan och företaget och med utrymme för individuella val.

Om du påbörjar en yrkesutbildning kan du också välja att byta till lärlingsutbildningen till år 2 eller 3. Har du 
en egen idé om var du vill vara lärling så prata med Kunskapskällans studie- och yrkesvägledare!

En yrkesexamen gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och ger dig stora chanser att få arbete på arbetsplatsen 
där du utbildat dig.

Lä  
Lärlingsutbildning



Byggbranschen  
behöver dig!
Bygg & anläggning leder dig till en spännande yrkesbana med 
många och goda jobbmöjligheter. Du får röra på dig, jobba både 
inomhus och utomhus och framför allt: skapa något bestående.

Det finns ett stort behov av arbetskraft inom olika yrkesgrupper i byggbranschen. 
Väljer du byggprogrammet får du en väg in i ett yrkesliv som ger chansen till ett 
omväxlande och spännande yrke. Redan under utbildningen kommer du i kontakt 
med framtida arbetsgivare, eftersom du får göra mycket praktik.

Som utbildad byggare får du en bra lön och goda möjligheter att utvecklas på ett 
företag, eller så kan du starta ett eget företag.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
År 1: Byggteori och byggpraktik på skolan samt sex veckors praktik.
År 2 och 3: Byggteori på skolan varvas med praktik på byggföretag.
Välj mellan två spår: yrkesspåret med ytterligare byggkurser eller högskolespåret 
med svenska och engelska.

Under alla tre åren läser du de gymnasiegemensamma ämnena.

DU BLIR:
•  Snickare
•  Murare
•  Anläggningsarbetare

MED LÄRLINGS- 
UTBILDNINGEN KAN  
DU OCKSÅ BLI:
•  Målare
•  Plattsättare
•  Byggsmed
•  Plåtslagare
•  Betongarbetare
•  Maskinförare
•  Anläggare grönytor och 

ledningsarbete i mark

Ba  
Bygg & anläggning



Ser du dig själv som en framtida tekniker, programmerare eller 
apputvecklare? Välj en bred teknisk utbildning som ger dig många 
olika jobbmöjligheter, och som också gör det möjligt att läsa vidare 
på högskola eller universitet! Välj bågon av de fyra inriktningarna.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (EEDAT-F-KK)
Inriktningen Dator- och kommunikationsteknik är för dig som vill arbeta med 
elektronik samt hårdvaruteknik inom datorteknik, nätverksteknik och produk-
tionsteknik. Ger även kunskaper för arbete inom avancerad programmering för 
PLC samt mikroprocessorer. Du gör arbetsplatsförlagd praktik på Veoneer och 
Dynamic Precision AB, där du får mellan 40 och 60 kronor i timmen (beroende på 
årskurs) som ett extra studiebidrag från företagen.

ELTEKNIK (EEELT-KK)
På inriktningen Elteknik får du en teknisk yrkesutbildning som ger dig kunska-
per för att arbeta med elinstallation, underhåll och reparation av elanläggningar, 
larm samt TV och datanät. En del av utbildningen är förlagd på Assemblin och 
Herrljunga Elektriska. Direkt efter  gymnasiet kan du börja arbeta som elektriker, 
automationstekniker eller datatekniker.

AUTOMATION
Med denna inriktning får du en teknisk yrkesutbildning. Du får installera och 
driftsätta automatiserade produktionssystem och lära dig systemorienterade kun-
skaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik och drift- och underhåll-
steknik. I åk 2 blir du lärling och gör praktik halva året.

WEBB- OCH APPUTVECKLING (EEDAT-W-KK)
Utvecklingen av appar för mobiltelefoner är i en expansiv fas och kompetens inom 
området är hårdvaluta. I vår profil lägger du grunden för webb- och apputveck-
ling. Vi jobbar med hela processen från idé till färdig applikation, med program-
mering och design av gränssnitt.

Ee  
El & energi

DU BLIR:
•  Elektriker
•  Automationstekniker 
• Datatekniker

DU KAN OCKSÅ BLI:
•  Nätverkstekniker 
•  Installationselektriker
• Processoperatör
• Driftoperatör
• Maskinoperatör
• Elinstallatör
• Elektronikproduktions-

tekniker
• Webbutvecklare
• Applikationsutvecklare



På Industritekniska får du varva praktiskt arbete och teori, och har möjlighet att jobba 
för en studiebonus. Utbildningen lär dig att använda industriell teknik och du får delta i 
produktion.

Industritekniska programmet är ett nära och framgångsrikt samarbete mellan IMI Hydronic Engineering och 
Kunskapskällan. Utbildningen ger dig även möjlighet att läsa in behörighet för högskola.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
På Kunskapskällan läser du gymnasiegemensamma ämnen (som svenska och samhällskunskap) och på IMI 
Hydronic Engineering studerar du inriktnings- och programfördjupningsämnen.

Den mesta tiden kommer du att vara i Annelund, på IMI Hydronic Engineering. Där kommer du bland annat 
att lära dig att svarva med CNC och att arbeta med CAD/CAM. Arbetet på IMI Hydronic Engineering inne-
bär ofta att du med hjälp av en dator styr arbetet i en viss maskin.

Förutom praktik på de olika avdelningarna på IMI Hydronic Engineering gör du en del praktik på några av 
företagen Blomdahls mekaniska, Lesjöfors och Pipelife.

När du sköter dina studier och din praktik utgår studiebonus på ca 70 000 kr över tre år.

Inför årskurs 3 gör du ett inriktningsval.

DU BLIR:
•  Maskinoperatör
• Pressgjutare
• Verktygsmakare CNC
• CNC-operatör Metall
• Underhållsmekaniker

In  
Industritekniska

PIPELIFE  
- saknar material



Tycker du att vägen till hjärtat går genom magen? Satsa på en 
kreativ bransch med en pulserande miljö där hela världen blir ditt 
arbetsfält. Utbildningen utvecklar din förmåga att bemöta gäster 
och ge service.

Under utbildningens tre år får du både lära dig matlagningens grunder och en 
mängd finesser och specialiteter med influenser från världens alla hörn. 

Genom Restaurang & livsmedelsprogrammet får du i framtiden möjlighet att möta 
och arbeta med människor från när och fjärran.

På Kunskapskällan har vi inriktningen kök och servering, vilket innebär att du ef-
ter din utbildning kan välja om du vill jobba i köket eller i matsalen bland gästerna.

På yrkesspåret erbjuder vi grunden till att bli bartender med paketet Bar och 
drycker, genom två kurser i Drycker och ansvarsfull alkoholservering och Bartek-
nik. Du kan också välja högskolespåret med svenska och engelska.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Utbildningen varvar teoretiska och praktiska kurser till en helhet. Du får lära dig 
planera, komponera menyer, duka och servera mat och dryck vid såväl enkla målti-
der som festarrangemang. Miljö och hälsa är ett viktigt inslag i utbildningen.

Praktik på olika restauranger eller kök ingår i utbildningen, och det finns också 
möjlighet till praktik utomlands.

Rl  
Restaurang & livsmedel

DU BLIR:
•  Kock 
• Servitris/Servitör
•  Kökschef
• Kallskänka
• Hovmästare

DU KAN OCKSÅ BLI:
• Sommelier
• Bartender
• Kostvetare



De tekniska systemen i byggnader som reglerar värme och sanitet 
är avgörande för de boende. Lär dig att ta hand om dem på VVS- 
och fastighetsprogrammet.

ALLMÄNT OM UTBILDNINGEN.
Genom att läsa VVS- och fastighetsprogrammet får du en bra väg in i ett yrkesliv 
som ger dig chans till omväxlande och intressanta arbetsuppgifter. 

Under utbildningen läser du de gymnasiegemensamma ämnena och karaktärsäm-
nena på INSU i Katrineholm. I deras lokaler finns verkstäder och labb utrustade 
med den senaste tekniken för praktisk träning inom VVS. Utbildningen är effektiv 
och verklighetsnära, och du kommer också att göra mycket praktik på arbetsplatser 
och komma i kontakt med framtida arbetsgivare som har ett stort behov av duktig 
arbetskraft.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Inriktningen VVS ger fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av 
värme- och sanitetssystem. Du lär dig att bygga system med givna funktioner och 
enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning. Inriktningen ger även för-
djupade kunskaper om energi- och miljöfrågor samt om säkerhet inom VVS-tek-
nik.

År 1: Tre dagars praktik i veckan hela året och fyra veckor i Katrineholm.
År 2: Ungefär halva skolåret praktik på företag och totalt åtta veckor i  
Katrineholm.
År 3: Ungefär halva skolåret praktik på företag och totalt sex veckor i  
Katrineholm.

Under alla tre åren läser du de gymnasiegemensamma ämnena, och har möjlighet 
att läsa högskolepaketet för behörighet till fortsatta studier.

DU BLIR:
• Rörmokare
• Rörläggare
• VVS-tekniker
• VVS-montör

DU KAN OCKSÅ BLI:
• Montör inom VVS,  

industrirör och  
isolering av tekniska 
installationer

Vvs  
VVS & fastighet



Intresserar du dig för internationell ekonomi, juridik och relationer? 
Eller vill du lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag? Då 
är ekonomiprogrammet rätt för dig!

Kunskapskällans ekonomiprogram är ett högskoleförberedande program som ger 
dig många möjligheter till vidare studier, både inom ekonomi och andra yrken. 

Utbildningen fokuserar på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik, och vi 
kopplar studierna till världen utanför på flera olika sätt, bland annat genom att resa 
tillsammans. Överlag får du jobba med att utveckla dina idéer och förstå vad som 
ligger bakom ekonomiska skeenden i samhället.

Vi har nu också möjlighet att diplomera gymnasie-ekonomer, vilket innebär att du 
kan läsa ytterligare ekonomikurser, jobba mer med företag och vara förberedd för 
jobb direkt efter gymnasiet.

Ekonomiprogrammet ger dig även möjlighet att utvecklas till en duktig entrepre-
nör. Under utbildningen arbetar du projektinriktat, med möjlighet att utveckla 
dina idéer. Konceptet Ung Företagsamhet (UF) är något alla skolans elever kan ta 
del av, men på Ekonomiprogrammet är det en central del och symboliserar pro-
grammets hjärta.

Du kan välja att läsa retorik som en del av din programfördjupning, vilket hjälper 
dig att bli mer framgångsrik i din kommunikation.

Ek  
Ekonomi

DU KAN BLI:
•  Marknadschef
• Säljare 
• Ekonom
• Ekonomiansvarig
• Controller
• Ekonomikonsult
• Bankekonom
• Revisor
• Redovisningsekonom
• Löneadministratör
• Exportplanerare
• VD-assistent
• Inköpare
• Jurist
• Domstolsjurist
• Mäklare

Lesjöfors AB och Blomdahs Mekaniska 
samarbetar med 

Kunskapkällans Industriprogram

blomdahls.comlesjoforsab.com



DU KAN BLIR:
• Lärare
• Tolk
• Översättare
• Författare
• Historiker
• Journalist
• Språkvetare
• Arkivarie
• Teolog
• Redaktör

Hu  
Humanistiska – språk

IMI  
- saknar material

Du som gillar språk, människor och kultur – välj humanistiska programmet! Här lär du dig 
flera språk och får dessutom möjlighet att åka till länderna där språken talas.

Humanistiska programmet är högskoleförberedande och ger dig särskild behörighet att studera vidare inom 
humaniora.

På Kunskapskällan erbjuder vi humanistiska programmet med språklig inriktning. Genom att läsa moderna 
språk får du en inblick i livet som man lever i de olika språkens länder nu idag. Vi erbjuder för närvarande 
franska, spanska och tyska – och blir ni många som önskar ett annat språk, till exempel kinesiska eller italien-
ska, så försöker vi ordna det.

Utbildningen ger dig kunskaper om, och förståelse för, hur människan och språket har utvecklats, varför 
språken ser ut som de gör och hur språk både speglar och påverkar samhället. Att lära dig nya språk ger dig en 
värdefull nyckel till att lära känna människor från olika kulturer, både på bortaplan och hemma.

I ämnet latin ingår kunskaper i själva språket men också om livet i antikens Rom och vårt gemensamma euro-
peiska kulturarv.

Vi gör gärna resor till våra olika språkländer – de senaste åren har vi varit i Tyskland, Frankrike, Spanien, 
Italien och Grekland. Att möta kulturer och människor ger fantastiska minnen för livet!



Vill du stimulera din nyfikenhet och kreativitet och utveckla din 
analytiska förmåga? Då är det naturvetenskapliga programmet du 
ska läsa.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred teoretisk utbildning som öppnar 
många studievägar på universitet och högskolor. Na-programmet får sin tyngd och 
karaktär genom fördjupade studier i kemi, fysik, biologi och matematik. Utbild-
ningen stimulerar din nyfikenhet och kreativitet, och utvecklar din förmåga till att 
tänka analytiskt kring sammanhang i naturen och om livets villkor och skeenden.

På naturvetenskapsprogrammet på Kunskapskällan kan du fördjupa dig i språk, 
data eller idrott.

SPRÅK
Du har möjlighet att läsa ett modernt språk i tre år och även läsa engelska alla tre 
åren. Efter den här fördjupningen är du väl förberedd för vidare studier utom-
lands.

DATA
Väljer du att fördjupa dig i data får du en gedigen datautbildning och kan läsa till 
exempel datorkunskap, programmering, app-utveckling och/eller CAD.

IDROTT
Vill du satsa på din träning samtidigt som du pluggar kan du välja Specialidrott 
fotboll. Då får du träna och spela fotboll med en välutbildad fotbollstränare på 
skoltid.

I årskurs 3 kommer du inom kursen naturvetenskaplig fördjupning att göra en 
fördjupning i experimentellt arbete som till exempel kan handla om astronomi, 
bioteknik, kriminologi eller elektrokemi.

Na  
Naturvetenskap

DU KAN BLI:
•  Läkare
• Veterinär
• Marinbiolog
• Apotekare
• Geolog
• Civilingenjör



Vill du fördjupa dig i frågor om makt, demokrati och 
kommunikation? Vill du få reda på hur individ och samhälle 
påverkar varandra, lokalt och globalt? Vill du resa och få nya intryck? 
Då är detta programmet för dig!

Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och ger dig många möj-
ligheter till vidare studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Genom att 
välja vissa kurser ökar du din behörighet att läsa vidare, till exempel kan du söka in 
till sjuksköterskeprogrammet om du läser Naturkunskap 2.

På Samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig att analysera din omvärld och förstå 
vissa av de bakomliggande orsakerna till de utmaningar som vår värld står inför. 
Utbildningen ger dig insikt i hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga 
ett hållbart samhälle – geografiskt, politiskt och ekonomiskt.

Viktiga delar i utbildningen är att förstå förutsättningarna för kommunikation i 
samhället och att lära dig att själv kommunicera på ett relevant och övertygande 
sätt.

På både beteendevetenskaps- och samhällsvetenskapsinriktningen gör vi resor och 
studiebesök där du får koppla ihop studier och upplevelser, både inom Sverige och 
utomlands!

DU KAN VÄLJA OLIKA INRIKTNINGAR UNDER UTBILDNINGEN:
SAMHÄLLSVETENSKAP
Här fördjupar du dig i programmets centrala ämnen historia, geografi, religion och 
samhällskunskap.

BETEENDEVETENSKAP
Väljer du inriktning beteendevetenskap får du lära dig mer om ledarskap och orga-
nisation, psykologi, kommunikation och sociologi.

DU KAN BLI:
• Beteendevetare
• Socionom
• Kurator
• Journalist
• Kommunikatör
• Kulturvetare
• Lärare
• Kriminolog
• Polis
• Advokat
• Psykolog
• Omvärldsanalytiker

Sa  
Samhällsvetenskap/Beteendevetenskap



Teknik är programmet för dig som vill identifiera tekniska problem 
och hitta lösningar i ett samspel mellan människa och natur. 

Teknikprogrammet ger dig grundläggande högskolebehörighet, och genom att läsa 
mer fysik och matematik får du även särskild behörighet att läsa vidare till exem-
pelvis civilingenjör. Du kan också specialisera dig inom ett särskilt teknikområde, 
som informations- och mediateknik eller dataspelsutveckling.

Stora delar av utbildningen genomförs i projektform. Du får arbeta både självstän-
digt och i grupp med att lösa tekniskt inriktade uppdrag.

DU KAN VÄLJA OLIKA INRIKTNINGAR UNDER UTBILDNINGEN:
INFORMATIONS- OCH MEDIATEKNIK, DATA/IT
Inriktningen ger dig kunskap om datorkommunikation och vanliga begrepp och 
standarder. Du får grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i program-
mering och vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk.

DATASPELSUTVECKLING
Profilen dataspelsutveckling på teknikprogrammet ger dig en bra grund att stå 
på för att söka vidare till utbildningar med inriktning mot dataspelsutveckling på 
universitet och högskolor. Du läser ytterligare kurser i programmering, webbut-
veckling, digitalt skapande och CAD.

IDROTT
Vill du satsa på din fotboll samtidigt som du pluggar kan du välja Specialidrott fot-
boll. Då får du träna och spela fotboll med en välutbildad fotbollstränare på skoltid.

Te  
Teknik

DU KAN BLI:
• Arkitekt
• Civilingenjör
• Industridesigner
• Nätverkstekniker
• Programmerare
• Spelutvecklare
• Webb-/apputvecklare
• Dataingenjör
• Konstruktör



Våra introduktionsprogram är till för dig som gått färdigt grundskolan, men inte 
sökt eller kommit in på gymnasieskolans nationella program. Du får en individuell 
studieplan och förbereder dig för fortsatt utbildning eller yrkesverksamhet.

PÅ KUNSKAPSKÄLLAN FINNS FEM OLIKA 
INTRODUKTIONSPROGRAM: 
• Preparandutbildning
• Programinriktat individuellt val
• Yrkesintroduktion
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion

På ett introduktionsprogram får du en andra chans att nå upp till godkänd nivå i 
svenska, engelska och matematik. Du kan även studera andra ämnen.

Programmet Språkintroduktion är för dig som är nyanländ invandrare i gymna-
sieålder, och som behöver läsa grundläggande svenska som andraspråk och eventu-
ellt andra ämnen.

Inom ramen för Introduktionsprogrammen arbetar vi med heltidsundervisning 
och varvar skolundervisning med praktik ute i arbetslivet. Du har möjlighet att få 
undervisning en till fem dagar i veckan.

I undervisningen jobbar vi i små grupper, vilket innebär att du kan få den hjälp du 
behöver. Vi hjälper dig att hitta en studietakt som du trivs med och försöker ge dig 
de rätta verktygen så att du kan nå målen i respektive ämne.

Im  
Introduktion



 
 

KONTAKT
BESÖK: Västra Parkgatan 4, Herrljunga
TELEFON: 0513-173 02
E-POST: kunskapskallan@admin.herrljunga.se
HEMSIDA: www.kunskapskallan.se
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PROGRAMANSVARIGA
BYGG & ANLÄGGNING:
Lars-Ove Larsson, 0513-173 18

EKONOMI
Malin Bergdahl, 0513-173 07

EL & ENERGI
Salwan Yousif, 0513-173 12

HUMANISTISK
Malin Bergdahl, 0513-173 07

INDUSTRITEKNIK
Glenn Holmén, kontaktperson 0513-542 23

LÄRLINGSUTBILDNING
Lars-Ove Larsson, 0513-173 18

NATURVETENSKAP
Björn Dawidson, 0513-173 17

RESTAURANG & LIVSMEDEL
Mensur Galica, 0513-173 09

SAMHÄLLSVETENSKAP
Malin Bergdahl, 0513-173 07

TEKNIK
Björn Dawidson, 0513-173 17

INTRODUKTION
Maria Lannerskär, 0513-172 99

epost: fornamn.efternamn@admin.herrljunga.se


