
FRAMTIDENS
ARBETSKRAFT
Praktiska Gymnasiet utbildar framtidens arbetskraft.  
Vårt mål är att du ska ha ett jobb direkt efter studenten  
efter ditt livs bästa skoltid. Välkommen in i gemenskapen!
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INNEHÅLL  

//  LÄS MER PÅ PRAKTISKA.SE

VET DU ATT MÅNGA AV VÅRA ELEVER  

FÅR JOBB DIREKT EFTER STUDENTEN?  

VILL DU BLI EN AV DEM?

Du har också möjlighet att läsa grundläggande 

högskole behörighet på alla våra skolor  

och program, ifall du vill plugga  

vidare efter studenten.

VÄLKOMMEN 
TILL JOBBET!

OM PRAKTISKA GYMNASIET

LÄRLINGSANSTÄLLNING 

ÖPPET HUS & ELEV FÖR EN DAG

ELEVERNA BERÄTTAR

SÅ LÄSER DU HOS OSS 

VÅRA VÄRDEORD

UTLANDSPRAKTIK 

PROGRAM OCH SKOLOR
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06 – 07
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09 – 11

12 – 13

14 – 15

16 – 17

18 – 19

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i utbudet av våra program och inriktningar.  

Se vår hemsida praktiska.se för mer information om vilka program och inriktningar vi erbjuder på respektive skola.

AV VÅRA ELEVER GICK 
VIDARE TILL JOBB ELLER 
VIDARE STUDIER EFTER  

STUDENTEN 2020

81%



HÄLFTEN PÅ SKOLAN, HÄLFTEN PÅ ARBETSPLATSEN

VILL DU PLUGGA NÅGOT SOM BÅDE GER DIG JOBB OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

FÖR FRAMTIDA STUDIER?

//  VÅR VISION

Du kommer att göra en stor del av din utbildning på en arbetsplats. Går du som lärling är 

det så mycket som hälften av din skoltid. Det vanligaste upplägget är att du börjar i ettan 

med en dag i veckan på arbetsplatsen och resten i skolan och ökar successivt tills du i 

slutet av trean är på arbetsplatsen flera dagar i veckan. Det är ett bra sätt att lära sig på 

tycker vi. Inga förkunskaper krävs, mer än att du som elev är nyfiken, framåt och intresserad. 

På din APL-plats tilldelas du arbetsuppgifter som är en del av arbetsplatsens vardag. 

Dessa uppgifter löser du med stöd och hjälp av din yrkeslärare och handledare. Ju mer 

utbildad du blir inom ditt yrke, desto mer ansvar får du på din APL-plats.

Då är Praktiska Gymnasiet skolan för dig. Vi vet att det du kan lära dig på en arbetsplats lär du 

dig bäst där. Samtidigt får du grund läggande träning och för djupad teori på skolan. Våra yrkes-

utbildningar leder ofta till jobb men du kan även läsa de kurser som krävs för att uppnå grund-

läggande högskolebehörighet. 

Hos oss sker minst 15 veckor av din utbildning på en arbetsplats bland skickliga yrkes människor 

att lära av. Du kan läsa som gymnasielärling på de flesta av våra program och skolor. Gymnasie-

lärling innebär att du gör minst hälften av hela din skoltid ute på en arbetsplats, APL (arbets-

platsförlagt lärande).  Då får du dessutom 1000 kr extra i lärlings ersättning utöver studie bidraget 

från CSN.

//  Läs mer på praktiska.se

YRKESEXAMEN &  
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Din yrkesexamen gör dig väl förberedd och attraktiv för arbets-

givare direkt efter din examen. Väljer du dessutom grundläggande 

högskolebehörighet öppnar sig många vägar till utbildningar på

högskola, universitet och yrkeshögskola!

SVERIGES FRÄMSTA  
YRKESUTBILDARE 
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Wohoo!!!
R



//  LÄRLINGSANSTÄLLNING

GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING (GLA) ÄR ETT MODERNT

SÄTT ATT LÄRA SIG ETT YRKE. SOM ELEV FÅR DU HELT ENKELT

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR.

Du läser samma kurser och har samma gymnasiemål som på ett traditionellt  

yrkesprogram. Den stora skillnaden är att du är anställd på en arbetsplats  

där du tillbringar minst hälften av tiden under din gymnasieutbildning.  

GLA är perfekt för dig som lär dig bäst genom att göra saker på  

riktigt och som dessutom vill tjäna pengar. 

Det finns alltid möjlighet för dig att läsa kurser  

som ger högskolebehörighet.

FÅ LÖN MEDAN  
DU GÅR I SKOLAN

  Att få betalt samtidigt som jag utbildar mig  
är väldigt bra. Jag blir dessutom motiverad  
att lära mig när jag känner att jag får jobba  
på riktigt.”

Henric Liljegard, 
Praktiska Gymnasiet Nacka  

(gymnasial lärlingsanställning hos HSB Stockholm)

”
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//  Läs mer på praktiska.se

LÄS MER OM  
LÄRLINGSANSTÄLLNING ...

...och alla fördelarna med det på  

praktiska.se/larling  



ÖPPET HUS &
ELEV FÖR EN DAG*

//  VÄLKOMMEN TILL OSS 

DET BÄSTA SÄTTET ATT LÄRA KÄNNA OSS ÄR ATT 

BESÖKA OSS. PÅ PRAKTISKA.SE KAN DU SE NÄR VI 

HAR ÖPPET HUS PÅ DIN ORT, ELLER VARFÖR INTE 

BOKA IN DIG FÖR ATT BLI ELEV FÖR EN DAG?

Att komma och vara elev för en dag är ett mycket bra sätt att 

verkligen lära känna skolan och den utbildning du är intresserad 

av. Ett skolbesök ger dig en bättre bild av stämningen på skolan, 

hur lärarna arbetar och vad ett val av det program du är  

intresserad av verkligen innebär. 

Kontakta oss gärna för att boka en tid för att bli elev för en dag,  

eller kom på något av våra öppna hus.

Varmt välkommen till oss!

*Till följd av covid-19 kan våra öppna hus bli digitala eller bokningsbara då vi 

förhåller oss till rådande riktlinjer. Håll utkik på vår hemsida där vi löpande 

uppdaterar information om våra öppna hus och prova på dagar.
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HOS OSS KAN  
DU ÄVEN FÅ...

...möjlighet till att göra APL utomlands, 

ställa upp i yrkestävlingar, starta UF- 

företag och mycket mer…  

ELEVERNA
BERÄTTAR!

//  ELEVHISTORIER

ADAM ORTSTAD, UPPSALA
//  VVS OCH FASTIGHET

– Jag valde VVS för att jag gillar att arbeta 
med händerna. Praktiska Gymnasiet är en 
av få skolor som har den utbildningen. 

Vad har ni fått göra hittills?
– I början hade vi teori och nu på vårterminen är det mer praktisk 

utbildning. Lärarna försöker alltid anpassa undervisningen om 

eleverna vill eller behöver det. I ettan har vi apl* två dagar i veckan 

från sportlovet till sommarlovet. Det är bra med apl och jag kände 

mig väl förberedd eftersom vi har haft en del teori innan. 

LÉA OLIVÉRO, GÖTEBORG
//  HANTVERK - FRISÖR, BARBERARE & HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

– Det bästa med min utbildning har varit min  
apl* på Sephora. Jag står i kassan, tar emot  
leveranser, hjälper kunder och städar i hyllorna.  
Jag får också sminka många av de som kommer  
in i butiken, det är jätteroligt!

Varför är det så bra med arbetsplatsförlagt lärande (apl*)?
– För att man får så mycket erfarenhet och har chans att skaffa  

kontakter. De andra åren har jag haft praktik på en frisörsalong och  

en skönhetssalong, jag har fått lära mig så mycket olika saker.

Vad vill du göra efter studenten?
– Om det finns möjlighet att få vara kvar på Sephora så kommer jag 

stanna här ett tag. Sen vill jag nog plugga utomlands och fördjupa mig 

i ämnet stylist eller kanske läsa en marketing utbildning. Men jag har 

inget planerat än utan får se vart livet tar mig.

*Arbetsplatsförlagt lärande



//  FORTS. ELEVHISTORIER
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”VI HAR ETT INDIVIDUELLT SCHEMA 
OCH LÄRARNA ANPASSAR LÄRANDET 
EFTER VARJE ELEVS EGNA BEHOV”

 SIMON FORSMAN, JÖNKÖPING
//  RESTAURANG OCH LIVSMEDEL

ELISIO SHABO, GÖTEBORG
//  FORDON OCH TRANSPORT

– Jag har alltid gillat bilar och jag har  
ett stort intresse för el och teknik, så  
en yrkesskola passade mig perfekt! 

Vad vill du göra efter gymnasiet?
– Just nu har jag apl* fyra dagar i veckan och lektioner i en dag. 

Mitt drömjobb är att bli personbilstekniker. Det finns elutbildningar 

för hybridbilar som jag vill gå, allt kommer vara på el i framtiden 

så jag vill ligga steget före och lära mig. Jag har redan börjat min 

karriär här på Volvo service. Jag jobbar extra här när jag inte gör 

min apl eller går i skolan. Jag trivs väldigt bra och ska fortsätta 

jobba här även efter studenten.

VI HJÄLPER DIG 
 
ATT KOMMA IGÅNG!

Prata med en studie- och yrkesvägledare 

för att ta reda på vilket program som 

passar bäst för dig.

*Arbetsplatsförlagt lärande

LÄS FLER ELEVHISTORIER PÅ 

PRAKTISKA.SE
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SÅ LÄSER
DU HOS OSS

//  POÄNGPLAN 

HOS OSS LÄSER DU FÖR ATT FÅ EN YRKESEXAMEN  

MEN GIVETVIS HAR DU ÄVEN MÖJLIGHET TILL 

HÖGSKOLE BEHÖRIGHET INOM 2500 POÄNG.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 POÄNG
Alla elever läser gymnasiegemensamma ämnen. På Praktiska Gymnasiet är dessa

ämnen inriktade mot ditt valda yrke. Det innebär t ex att du på byggprogrammets 

matte lektion räknar ut hur mycket virke du behöver för att bygga en timmerstuga.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400-700 POÄNG
På ditt valda program läser du yrkesämnen, alltså det som gör exempelvis Naturbruks-

programmet till Naturbruksprogrammet. Beroende på vilket program du går kan 

poängen variera från 400 till 700 poäng. En del av dessa poäng får du på din APL-plats.

INRIKTNINGAR 400-700 POÄNG
Inriktning väljer du inom ett program. De programgemensamma ämnena ger dig 

kunskap om t ex naturbruk. Inriktningsämnena ger dig specifik kunskap om t ex djur. 

En del av dessa poäng får du på din APL.

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300-900 POÄNG
Programfördjupningar är de kurser som gör din yrkesutbildning komplett. Beroende på 

vilket yrke du siktar mot så har branschen och Skolverket ofta förslag på fördjupnings-

kurser. Du kan också välja att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. 

En del av dessa poäng får du på din APL-plats.

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG
Med ditt individuella val kan du ge din utbildning en unik profil. Du kan alltid välja de 

kurser som ger grundläggande behörighet till högskola och universitet. Beroende på 

vad du väljer går även en del av dessa poäng att få på din APL plats.

GYMNASIEARBETE 100 POÄNG
Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning på gymnasiet. Det är ditt eget projekt 

som du, tillsammans med en lärare på skolan, ansvarar för. Det är möjligt att göra 

detta arbete på din APL-plats.

Naturkunskap ............................................50p

Religionskunskap ......................................50p

Samhällskunskap .....................................50p

Svenska/Svenska som andraspråk .. 100p

Engelska ................................................... 100p

Historia .........................................................50p

Idrott/hälsa .............................................. 100p

Matematik ................................................ 100p
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//  VÅRA VÄRDEORD

Våra värdeord /AMBITION/KRAFT/GLÖD 
utgör grunden för vårt gemensamma 
arbete som visar vad som förenar oss 
och vad vi vill uppnå, med våra elevers 
bästa som utgångspunkt.



EUROPRAKTISKA  
ERASMUS
VILL DU GÖRA DIN SKOLGÅNG TILL ETT ÄVENTYR?

GÖR DIN PRAKTIK UTOMLANDS!

Praktiska Gymnasiets alla skolor deltar i EuroPraktiska, ett konsortium där vår och 

många andra skolor samarbetar med företag i Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland. 

Det betyder att du som elev, och även våra lärare, kan söka för att delta i våra projekt.

Elever kan göra utlandspraktik vid företag, oftast kring tre veckor där du lär dig mycket 

om dig själv och ditt jobb. Även praktiktider kring tre månader kan erbjudas, för dig som 

inte får ett fast jobb direkt efter skolan. Då kan du få praktisera och på det viset lära dig 

mer och kanske få ett arbete i Sverige eller något av länderna vi arbetar i.

Sugen på att söka? Kontakta skolan du är intresserad av för mer information!

Projekten finansieras inom ramen för ERASMUS+ via Europeiska Unionen vilket gör att 

du inte behöver betala för resor, boende, mat eller support på platsen.

Du tas om hand av våra samarbetspartners och de är av högsta kvalitet. De väntar på att 

du kommer så passa på att söka!

Läs mer på  //  praktiska.se/erasmus

//  UTLANDSPRAKTIK

With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union
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VÄRLDENS VIKTIGASTE

Vi har utbildningarna.

JOBB



DET HÄR ÄR PRAKTISKA
33 SKOLOR  //  14 PROGRAM  //  35 INRIKTNINGAR
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LULEÅ
praktiska.se/lulea

KARLSTAD
praktiska.se/karlstad

KARLSKRONA (inget elevintag)
praktiska.se/karlskrona

GÄVLE
praktiska.se/gavle

FALUN
praktiska.se/falun

JÖNKÖPING
praktiska.se/jonkoping

MÄRSTA
praktiska.se/marsta

BORÅS
praktiska.se/boras

GÖTEBORG
praktiska.se/goteborg

KUNGSBACKA
praktiska.se/kungsbacka

HALMSTAD
praktiska.se/halmstad

KRISTIANSTAD
praktiska.se/kristianstad

HELSINGBORG
praktiska.se/helsingborg

LINKÖPING
praktiska.se/linkoping

MALMÖ LIMHAMN
praktiska.se/malmo-limhamn

KALMAR
praktiska.se/kalmar

MALMÖ CITY
praktiska.se/malmo-city

SKELLEFTEÅ
praktiska.se/skelleftea

ÖREBRO
praktiska.se/orebro

ÖRNSKÖLDSVIK
praktiska.se/ornskoldsvik

SUNDSVALL
praktiska.se/sundsvall

SKÖVDE
praktiska.se/skovde

TROLLHÄTTAN
praktiska.se/trollhattan

VÄXJÖ
praktiska.se/vaxjo

UPPSALA
praktiska.se/uppsala

TÄBY
praktiska.se/taby

STOCKHOLM BROMMA
praktiska.se/bromma

STOCKHOLM LILJEJOLMEN
praktiska.se/liljeholmen

NACKA
praktiska.se/nacka

SÖDERTÄLJE
praktiska.se/sodertalje

NYKVARN
praktiska.se/nykvarn

NORRKÖPING
praktiska.se/norrkoping

YSTAD
praktiska.se/ystad

VÄSTERÅS
praktiska.se/vasteras

BARN OCH FRITID
// Fritid och hälsa  // Pedagogiskt och socialt arbete 

BYGG OCH ANLÄGGNING
// Husbyggnad  // Mark och anläggning  // Måleri  // Plåtslageri 

EL OCH ENERGI
// Automation  // Dator- och kommunikationsteknik  // Elteknik  // Energiteknik

FORDON OCH TRANSPORT
// Karosseri och lackering  // Lastbil och mobila maskiner  // Personbil  // Transport

HANDEL OCH ADMINISTRATION
// Handel och service

HANTVERK - FLORIST
// Florist  

HANTVERK - FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST
// Barberare  // Frisör  // Hår- och makeupstylist 

HOTELL OCH TURISM
// Hotell och turism

INDUSTRITEKNIK
// Driftsäkerhet och underhåll  // Processteknik  // Produkt- och maskinteknik  // Svetsteknik 

NATURBRUK
// Djurvård  // Hästhållning

RESTAURANG OCH LIVSMEDEL
// Bageri och konditori  // Kök och servering

SJÖFART
// Däck

VVS OCH FASTIGHET
// Fastighet  // Kyl- och värmepumpsteknik  // Ventilation  // VVS

VÅRD OCH OMSORG
// Vård och omsorg

INTRODUKTIONSPROGRAM
// IMV – Programinriktat val  // IMY – Yrkesintroduktion

VÅRA PROGRAM

VÅRA SKOLOR
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Programutbud för skolan på din ort
hittar du på hemsidan.

Med reservation för förändringar i programutbudet.

VI UTBILDAR 
FRAMTIDENS

ARBETSKRAFT

Programutbud för respektive skola, öppet hus-tider  
och kontaktuppgifter hittar du på skolans hemsida.

HOS OSS HAR DU ÄVEN MÖJLIGHET ATT LÄSA IN 

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
OM DU SKULLE VILJA LÄSA VIDARE, ELLER LÄRA  

DIG NÅGOT ANNAT YRKE I FRAMTIDEN.



På de flesta av våra skolor kan du läsa som 
gymnasielärling. Det innebär att minst hälften 
av hela din skoltid är APL, arbetsplatsförlagt 
lärande. Då får du dessutom 1000 kr extra  
i lärlingsersättning från CSN.

// 
www.praktiska.se 
Org.nr 556257-5786 
Box 2121  |  403 13 Göteborg


