Martin Koch-gymnasiet är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Vi erbjuder såväl högskoleförberedande program
som yrkesprogram. Vi satsar både brett
och nytt.
Du som är intresserad av att läsa på ett högskoleförberedande program har alla möjligheter på Martin Koch-gymnasiet. Här finns
gedigen kunskap och erfarenhet. Vi har en
hög andel behöriga lärare som kan hjälpa dig
med studierna men som också kan utmana
dig att nå så höga mål som möjligt. Vårt mål
är att du ska bli väl förberedd för kommande
högskolestudier oavsett om du tänker läsa
vidare i Sverige eller utomlands. För att underlätta övergången mellan grundskola och
gymnasiestudier erbjuder vi på samtliga
högskoleförberedande program extra satsningar inom matematik.
På Martin Koch-gymnasiet har du också
möjlighet att välja yrkesprogram som gör dig
SKOLANS PROGRAM INFÖR LÄSÅRET 2014/2015
Ekonomiprogrammet
Estetiska progammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Industritekniska programmet
Alla elever erbjuds grundläggande högskolebehörighet
(Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6)

väl förberedd för den bransch som du vill arbeta i. Utbildningen ger dig goda möjligheter
till att få jobb direkt efter gymnasiet. Lärarna
på yrkesprogrammen har aktuell kunskap
från respektive yrkesområde och goda kontakter med branschen. Utrustningen på
programmen är modern och väl anpassad
till den undervisning som bedrivs. Om du
ändå skulle vilja läsa vidare på högskolan
så småningom så erbjuder vi dig att läsa in
grundläggande högskolebehörighet i din utbildning. För att underlätta övergången mellan grundskola och gymnasiestudier erbjuder
vi på samtliga yrkesprogram extra satsningar
inom matematik, svenska och engelska.

ens innehåll och metoder i samarbete med
våra elever.

På Martin Koch-gymnasiet har vi stor
pedagogisk erfarenhet och vi är bra på undervisning! Detta hindrar oss inte från att
hitta nya vägar i pedagogik och metodik.
Dessutom arbetar vi på skolan aktivt med
skolutveckling. Vi är måna om att hålla hög
kvalitet och ständigt förbättra undervisning-

Välkommen till Martin Koch-gymnasiet!

Introduktionsprogrammen
De nya introduktionsprogrammen ska underlätta för
elever att komma vidare till ett nationellt program men
kan också förbereda för yrkeslivet. Martin Koch-gymnasiet erbjuder preparandutbildning, yrkesintroduktion,
individuellt alternativ samt språkintroduktion.

ADRESS

VILL DU VETA MER
Eller har du frågor kontakta oss gärna på telefon 0225342 33 eller via vår hemsida www.mkgymnasiet.se.
FACEBOOK
Vi finns också på Facebook, gilla och dela:
facebook.com/pages/Martin-Koch-gymnasiet

Ett nyckelord på Martin Koch-gymnasiet är
närhet. Då menar vi att vi är din närmaste
skola, men också att det finns en närhet mellan elever och lärare. Det finns stor möjlighet att påverka och vara delaktig i skolans
verksamhet via exempelvis vårt gymnasieråd, där eleverna är i majoritet.
Vi på Martin Koch-gymnasiet säger inte att
vi kan erbjuda allt, men vi kan erbjuda mycket! Naturligtvis hoppas vi att du vill tillbringa
din gymnasietid tillsammans med oss.

Bo Nordqvist				
Rektor

Martin Koch-gymnasiet
Kyrkogatan 5, 776 30 HEDEMORA
Telefon:
E-post:

0225-342 33
MK-expedition@hedemora.se

Webbplats: www.mkgymnasiet.se
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Det går inte att få allt, men mycket!

GYMNASIESKOLOR - DALARNAS LÄN

MARTIN KOCH-GYMNASIET

