
Program - Öppet hus lördag 1.2 kl. 10-14 
 
Trädgårdsgatan 30, Jakobstad 

 

ARTESAN (FINSNICKARE) 
 Produkttillverkning och info om utbildningen 

 

ARTESAN (INTERIÖR) 

 Planering av ett egnahemshus 

 Studerande bygger skyltningar    

 Info om utbildningen 

 Pop-up –shop 

 Prova på -uppgifter för besökarna 
 
BAGARE-KONDITOR 

 Pralin- och tårttillverkning 

 Tillverkning av grisar och munkar 

 Försäljning av produkter (i café) 
 
DATANOM 

 Kom in och testa ett programmeringsspel! 
 
EL- OCH AUTOMATIONSMONTÖR 

 Arbetsdemonstration och info om utbildningen 
 

HUSBYGGARE 

 Arbetsdemonstration och info om utbildningen 

 Fågelholksbyggen för blivande byggare på besök (för barn) 
 
ICT-MONTÖR 

 Arbetsdemonstration och info om utbildningen 
 
KOCK 

 Pop-up våffellunch kl. 10.00-13.00 - Tre alternativ att välja mellan: 
o Kallrökt lax och pepparrotsvisp 
o Vegetarisk våffla med rostad paprika, marinerade bönor och avocadokräm 
o Söta våfflor med hemgjord sylt och vispad grädde. 

 Restaurang Yrkeskocken har öppet kl. 11-13.00. Dagens meny:  
o Schnitzel (grisfilé), klyftpotatis, mörk pepparsås och champinjonsås, varma grönsaker 
o Vege: Crepes med svamp och grönsaksfyllning, lins- och pumparöra, kvisttomat 

 Besökarna får gärna komma på besök i köken. 
 
KOSMETOLOG 

 Drop-in behandlingar i salongen 

 Sminkning 

 Skönhetsquiz 

 Försäljning av presentkort och produkter 

 Lotteri 
 

 



LEDARE FÖR UNGDOMAR OCH GEMENSKAPER 

 Aktiviteter för hela familjen i Optimasalen. Bl.a. ansiktsmålning, studsmatta och små tävlingar 
 

MERKONOM 

 Informationspunkt i ”Arenan” 

 Spela ”Ordjakt” och delta i utlottning av priser 

 Försäljning av bageri- och konditoriprodukter i Café 
 
MODEASSISTENT 

 Modevisning kl. 11:00 och 13:00 i Arenan.  

 Utställning av studerandes kreationer och portfolios 

 Syverkstad med drapering 

 Visning av fotografering 

 Modequiz 

 Försäljning av mönster från ”Lykkeliten” 
 
RÖRMONTÖR 

 Montering och svetsning i verkstaden 
 
INFORMATIONSPUNKT I AULAN VID HUVUDINGÅNGEN 

 Kombinationsexamen (yrkes- och studentexamen i samarbete med Jakobstads Gymnasium) 

 Kurator, studerandevård, studiebostäder 

 Lannäslund 

 Läroavtal 

 OptimaPlus (kurser) 

 Speciallärare och yrkesinriktad specialundervisning 

 Studiehandledning 

 VALMA  (Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning) 
 

 
 

Vasavägen 149: 
 
BILSERVICELINJEN (YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING) 

 Kom och bekanta dig med vår utbildning i våra verkstadsutrymmen 


