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Hej och välkommen till Vreta utbildningscentrum! 
 

Du som har sökt och blivit antagen till fordons- och transportprogrammet med inriktning Transport.  
Du ska börja gymnasiet och mycket nytt står för dörren. Vår ambition är att du ska känna dig välkommen till Vreta och 
vår förhoppning är att du ska få en lärorik, rolig, utmanande och spännande gymnasietid.  
 
Vi börjar tisdagen den 18/8 2020 kl. 11.00 med upprop i sal 02 (skolhuset). En stor del av första veckan kommer att 
ägnas åt introduktion som handlar om att du ska lära känna klasskamrater, din mentor, skolan och dess omgivningar.  

 
Tisdag 18/8  
11.00 Upprop i sal 02. Allmän info, veckoschema m.m.  
11.50 Lunch i matsalen tillsammans med mentor och karaktärsämneslärare.  
12.40 Rundvandring i skolhuset, utdelning av busskort, taggar, bok- och klädskåp samt fotografering.  
14.30 Fika i matsalen.   
15.40 Slut för dagen.  
 
Onsdag 19/8  
08.15 Intervjuer och utprovning av skyddsskor 
11.40 Lunch 
12.10 Info om och med Fordonslärarna 
15.40 Slut för dagen 
 
Torsdag 20/8  
08.15 Info om och med Fordonslärarna 
11.20 Lunch 
12.10 Intervjuer och utprovning av skyddsskor 
 
Fredag 21/8 
08.15 – 12.20 Undervisning enligt ordinarie schema i resp klass 
 
Länk till ditt schema samt mycket annan information om skolan hittar du på vår hemsida, www.nbg.nu. Där finns även 
ett antal blanketter som vi vill att du och dina föräldrar fyller i och skickar till skolan innan skolstart. 
 

Viktigt att ha med sig redan första dagen 
                                                    *Legitimation *Penna *Hänglås, 2 st 

 
Känn dig välkommen hälsar all personal på transportenheten 

Mentor V20 TA, V20TB: Åsa Fredén och Karin Persson 
Åsa.Freden@nbg.nu       Karin.Persson@nbg.nu  
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