
 

Program för Öppet hus 4 december 2022 
Kl.12.00-15.00 
 
 

Allmän information   Rektor informerar om Marina läroverket i Aulan i Flaggskeppet  
kl. 12.15, 13.15 och 14.15. 
I foajén utanför Aulan ges individuell information och vägledning. 

 

Guidning runt skolan Guidning runt skolan ges av elever från respektive program i anslutning till den 
allmänna informationen. Eleverna berättar, svara på frågor om skolan, profilen 
och programmet. 

 

Marinteknik – MT Träffa lärare och elever från Marinteknikutbildningen i Huvudbyggnaden.  
 Elever visar båtar, motorer och projekt i verkstaden, Båthallen. 
 Eleverna guidar er även gärna i övriga lokaler som används i undervisningen.  
 

Marinbiologi-  Lärare och elever från Marinbiologiutbildningens två olika inriktningar berättar 
utbildningarna – Mb/Mbv om upplägg och innehåll, ger inblick i några av utbildningens ämnen och visar 

bildspel från seglingar och fältverksamhet. 
  

 I Lotsen träffar du lärare och elever från Marinbiologiutbildningens inriktning: 

• Vatten och miljö 

 Ombord på Pråmen, i hamnen, träffar du lärare och elever från inriktningen:  

• Marinbiolog 
 
Företagande &  Träffa lärare och elever från Ekonomiprogrammet, Företagande och  
entreprenörskap – Fe entreprenörskap, i Flaggskeppet. 
 I Focken berättar elever om sin utbildning, profilen samt visar läromedel, 

seglings- samt en FE-film. 
 Besök vårt UF-torg utanför där några elever presenterar sina UF-företag. 
 

Ledarskap och       Träffa lärare och elever från Samhällsprogrammet, Ledarskap och kommunikation 
Kommunikation – LK  i Flaggskeppet, på övervåningen. 
 I Styrbord berättar elever om sin utbildning och ledarskapsprofilen samt visar 

bildspel och läromedel. 
 Besök vårt UF-torg utanför där några elever presenterar sina UF-företag. 
 

Vuxenutbildningar  Informationsmaterial finns tillgängligt.  
 
Besök fartygen & Välkomna ombord på vårt utbildningsfartyg Viksten samt vårt provtagningsfartyg 
Båtbottentvätten  Petsamo. 
 
Fika Ta en adventsfika på Hamnkrogen, vår lunchmatsal som ligger nere i hamnen. 

Öppet kl. 12-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMRÅDESKARTA  



 
 
 

 
 

 

 

1 Huvudbyggnad  

2 Flaggskeppet  

3 Skeppsgården – Bibliotek  

4 Pråmen  

5 Båthuset/förrådet 

6 Snickeri – Rederi 

7 Hamnkrogen/cafeteria och matsal 

8 Stora pontonen – med fartygen 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Sjöbodar 

10 Reception och administration 

11 Lotsen – Sjöutbildningar (YH) 

12 Båttvätten 

13 Lilla pontonen – med jollar 

14 Sjösättningsramp 

15 Sjösättningsbryggan 

16 Stocksunds båtklubb 


