Marinteknik

MARIESTAD

Frågor och svar
FÖR DIG SOM FÖRÄLDER

Hej
blivande
marinteknikförälder!

Känner du en viss oro över att släppa
iväg ditt barn till gymnasiestudier i en
ny stad? Det behöver du inte vara.
På Marinteknikprogrammet i Mariestad är vi vana vid att ta emot elever
från andra delar av landet.
Här har vi samlat de vanligaste
föräldrafrågorna. Har du fler eller
andra funderingar? Hör av dig till oss!

Hur ser läget ut
i branschen
– finns det jobb att
få efter studenten?
Svar: Ja! Båtbranschen är i mycket stort behov
av arbetskraft – enligt branschorganisationen
Sweboat behöver företagen anställda 1000
personer de kommande fem åren. Marinteknikutbildningen i Mariestad är dessutom känd för
sin höga kvalitet. Våra elever är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden när de går ut.
Så gott som alla våra elever får jobb direkt efter
studenten.

Är mitt barn låst
till ett yrkesliv
i båtbranschen
om hen väljer ert
program?
Svar: Absolut inte. Våra elever utbildas i första
hand för att jobba i fritidsbåtsbranschen, men
bredden på programmet gör att många andra
dörrar också öppnas. Utbildningen innehåller
kurser i allt från marinmotor och plastning till
båt-el och finsnickeri, vilket gör eleverna
attraktiva hos många olika arbetsgivare.

Ger programmet
behörighet för
vidare studier?
Svar: Ja. Alla elever som går ut med godkända
betyg blir behöriga till yrkeshögskola och många
andra eftergymnasiala utbildningar. De som vill
gå vidare till högskola eller universitet efter
studenten kan också välja att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Kan mitt barn vara
säker på att hitta
någonstans att bo
i Mariestad?

Svar: Precis som i övriga Sverige är det förstås
bra att vara ute i god tid när man söker boende.
Det brukar dock inte vara några problem för
våra elever att hitta lägenhet. Skolan har goda
kontakter med både stora och små hyresvärdar
– hör av er så hjälper vi er gärna vidare!

Mitt barn känner
ingen i Mariestad.
Hur vet jag att hen
får en bra start?

Svar: Eftersom Marinteknik är en riksrekryterande utbildning är vi vana att ta emot elever
från andra håll i landet. Vi är måna om att alla
ska känna sig trygga. Skolan har en ordnad
introduktion där vi lär känna varandra. Hos oss
på Marinteknik brukar förstaårseleverna
dessutom börja med en tredagars vistelse på
den lokala segelklubben Skeberga. Det skapar
stark gemenskap från start. Även utanför skolan
finns goda förutsättningar – Mariestad är en lugn
och trygg småstad med ett brett föreningsliv.

Som förälder oroas
jag över om mitt barn
äter tillräckligt.
Vilka möjligheter
finns på skolan?
Svar: Matfrågan är en självklar och återkommande oro när en tonåring flyttar hemifrån. Vår
erfarenhet är att det brukar gå bra. Skolan
serverar självklart näringsrik lunch varje skoldag.
Med tre rätter och stort salladsbord brukar det
finnas något för alla smaker. Dessutom har
skolans kafé ett bra och nyttigt utbud till
förmånliga priser.

Jag bor långt ifrån
Mariestad. Om det
skulle hända mitt barn
något, finns det någon
att höra av sig till?
Svar: Som förälder ska du alltid kunna känna
dig trygg med att ha ditt barn hos oss. Våra
lärare är engagerade och månar om sina elever
– inte minst dem som har långt hem. Med små
klasser (högst 12 elever per årskull) och egna
lokaler skapar vi nära relationer med både
eleverna och er föräldrar. Om det krisar finns det
alltid någon att ringa. Vadsbogymnasiet har
också en stor och väl fungerande elevhälsa, som
gärna hjälper eleverna när det behövs.

Hur är Mariestad
som boendeort?

Svar: Mariestad är en lugn och trevlig liten stad
vid Vänern. Här är det nära till allt och all service
du behöver finns här. Kommunen präglas av en
lång kuststräcka med flera hamnar, vackra
badstränder och ett aktivt båtliv. Skolan har
båtar som eleverna gärna får låna – kanske för
att utforska Vänerns inbjudande skärgård? Här
finns också ett levande föreningsliv som passar
de flesta intressen. Buss- och tågförbindelserna
är goda åt flera håll. Närmaste större stad är
Skövde, där även stambanan passerar.
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Fler frågor? Hör av dig!

