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Hej och välkommen till Vreta utbildningscentrum!   220617 
 

Du har sökt och blivit antagen till fordons- och transportprogrammet med inriktning Transport.  
Du ska börja gymnasiet och står inför mycket nytt! Vår ambition är att du ska känna dig mycket välkommen till Vreta 
och vår förhoppning är att du ska få en lärorik, rolig, utmanande och spännande gymnasietid.  
 
Första skolveckan är lite speciell, det kommer att bli mycket information och tid för att vi ska lära känna varandra. 
Klassens och ditt personliga schema kommer att finnas att se 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. 
 
Vi börjar måndagen den 22/8 2022 kl 11.00 med upprop i sal 02 (skolhuset).  
Vid stora entrén kommer det finnas personal att fråga om du känner dig osäker på vart du ska. Efter uppropet kommer vi 
att äta lunch tillsamman (klassvis).  
 
Under de första dagarna kommer ni att få rundvandring på skolan och i skolans närhet, du kommer att få bok- och 
omklädningsskåp, du kommer att bli fotograferad och du kommer att få prova ut skyddsskor. 
Vi kommer även att ha ett personligt samtal med var och en av er för att få veta lite mer om vem du är.  
 
Torsdag och fredag  
Undervisning enligt ordinarie schema i resp klass. Klassindelningen kommer att sitta uppsatt på enheten inför första 
ordinarie lektion. 
 
Det du behöver ha med dig redan första dagen är 2 hänglås, anteckningsmaterial, penna och gärna legitimation. 
 
Vi arbetar mycket med värdegrundsarbete på Vreta utbildningscentrum och vi fokuserar på tre faktorer: positivt 
tänkande, ansvarstagande och respekt. Det här är ett mycket medvetet arbete som kräver att vi jobbar tillsammans. 
 
Har du något du undrar över kan du alltid ringa skolans exp på 013 22 79 10 och kan de inte svara skickar de dig vidare 
till någon av oss mentorer. 
 
 
 

Varmt välkommen till oss på Vreta 
hälsar all personal på transportenheten 

 
 
 
Mentorer för de blivande klasserna 
V22TA Åsa Fredén        V22TB Karin Persson 
Åsa.Freden@nbg.nu        Karin.Persson@nbg.nu  
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