Bispgårdens Tekniska College är namnet på ett samarbete
mellan Jämtlands Gymnasium i Bispgården och ett antal
företag i regionen.
Bispgårdens Tekniska College leds av en styrelse där
företagen är i majoritet. Styrelsen fungerar som lokalt
programråd för utbildningen och bjuder in andra företag
som rekryterar från programmen för att främja samverkan
mellan skola och arbetsliv. Det lokala programrådet är viktigt
för att garantera att utbildningen håller god kvalitet och
att man erbjuder eleverna den kunskap som arbetsgivarna
efterfrågar. De ger även möjligheter till bra arbetsplatser
för APL. På nationell nivå finns ett programråd för varje
program som har en rådgivande funktion för utvecklingen av
respektive yrkesprogram.
Bispgårdens Tekniska College erbjuder flexibla
gymnasieutbildningar för både tjejer och killar. Utbildningarna
präglas av sammanhållna arbetsdagar, modern maskinpark
samt utrustning av hög kvalitet.
Jämtlands gymnasium, Bispgården som ingår i Jämtlands
gymnasieförbund är en del av Bispgårdens Tekniska College.
Målet för Bispgårdens Tekniska College är:

Du ska vara anställningsbar efter
avslutad utbildning!
Jämtlands gymnasium, Bispgården som ingår i Jämtlands
gymnasieförbund är en del av Bispgårdens Tekniska College.

Produktion och foto: High Coast Media 2017. Tryck: ADC Media.

Vad är BTC?

Gymna
utbild sieverklig ning i
heten!

Övningsfältet klart!
Nu kan vi möta elbranschens behov av utbildningar i Bispgården.
Körkort
I många yrken krävs körkort, BTC’s styrelse har beslutat om
ett bidrag på 2 500 kr till våra elever i årskurs 2 från och med
höstterminen 2017 som skriver in sig på valfri bilskola.
Fritid
Bispgårdens Tekniska College samarbetar med lokala föreningar
och studieförbund kring idrotts- och kulturaktiviteter.
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Bra boende är viktigt under studietiden så om du inte har
möjlighet att pendla finns bland annat möjligheten att hyra
studentrum hos Ragunda Hyreshus.
Välkommen att höra av dig till oss
Telefon: 010 – 490 26 50
E-post: bispgarden@jgy.se
Läs mer om oss på
www.bispgarden.se

Lärlingsutbildning med Yrkestekniskt basår
inom El och Industri
Delar av utbildningen genomförs bl.a. vid dessa företag

Yrkestekniskt basår

El- och Energiprogrammet (EE)

Industritekniska programmet (IN)

Alla elever inom El och energiprogrammet och Industriprogrammet läser samma ämnen under det första året och
du deltar även i branschspecifika säkerhetskurser. Du möter
representanter från näringslivet, andra skolor samt före detta
elever genom gästföreläsningar och studiebesök.
Lärlingsutbildning
I slutet av den första terminens yrkestekniska basår väljer
du program och inriktning, under läsår två påbörjar du din
lärlingsutbildning. Beroende på vilket program och vilken
inriktning du valt fördelas de arbetsplatsförlagda lärande
(APL) perioderna lite olika. Under APL kan det ibland
förekomma gemensamma genomgångar, planeringar och
lektioner inne på skolan. De skyddskläder samt de verktyg
som behövs under din APL tillhandahåller BTC.

Industritekniska programmet (IN)
Utbildningen syftar till att ge färdigheter inom industriteknisk produktion. Du ges möjlighet att utveckla förmåga
att använda utrustning, bearbeta material samt arbeta med
kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt.

Högskolebehörighet
Vid erbjuder dig möjligheten at studera mot grundläggande
högskolebehörighet.
Kvalitetssäkring
Bispgårdens Tekniska College,
BTC leds av en styrelse där
företagen är i majoritet.
Samarbetet inom BTC
bygger på hög flexibilitet
och engagemang vilket
säkerställer att du erhåller de
kunskaper som efterfrågas.

El- och energiprogrammet (EE)
I slutet av årskurs ett väljer du mellan inriktningarna
elteknik och energiteknik. Elteknik leder till jobb som
distributionselektriker. Energitekniken leder till arbete som
vattenkraftstekniker.

Inför årskurs två kan du välja mellan yrkesinriktningar
som svetsare eller CNC-operatör. Båda erbjuds med
certifieringsmöjlighet. Som svetsare erbjuds möjligheten att
utbilda sig som internationell käl svetsare i svetsmetoden
MIG/MAG och som CNC-operatör erbjuds certifiering till grön
nivå, yrkeskompetens vid maskin.
El- och energiprogrammet vid Bispgårdens Tekniska
College samarbetar bland annat med dessa företag:

Industritekniska programmet vid Bispgårdens Tekniska
College samarbetar bland annat med dessa företag;

