
Skövde



• Vi på Praktiska Gymnasiet tror på idén om lärande genom att varva 
teori och praktik. 

• Vi är enda skolan i Skaraborg som arbetar med gymnasial 
lärlingsutbildning fullt ut.  

• 88 % av våra elever har arbete efter studenten 



Vi på Praktiska Gymnasiet i Skövde

• En skola med ca 160 elever 

• Vi sätter eleven i fokus 

• En mysig skola där ”alla känner alla”

• Arbetar utanför klassrummet  



Program och inriktningar hos oss 

• Bygg och anläggning- Husbyggnad, Måleri, Plåtslageri 

• Fordon- Personbil

• Vård och omsorg- Äldreomsorg (själva om den inriktningen i Skövde) Vi är 
med i vård- och omsorgscollege 

• Hantverk- Florist (ensamma i hela Skaraborg om just florist) 

• Handel- Handel och service 



Vad är en lärlingsutbildning? 

• Eleven har APL (arbetsplatsförlagt lärande) 

• Hälften av yrkeskurserna görs ute på en APL-plats. 

• Eleven läser samma programinnehåll som skolförlagda program, skillnaden 
är just APL.  

• Elever kan välja till högskoleförberedande ämnen

• 1000 kr extra till eleven utöver studiebidraget 



Varför APL? 

• Detta skapar ett otroligt kontaktnät för våra elever och de får en 
yrkeserfarenhet av det yrket de utbildar sig till. 

• Att varva teori med praktik får en ökad förståelse för ämnet man läser, APL 
är som ett förlängt klassrum.

• Motivationshöjande, flera elever känner att de lyckas och får ett tydligt mål 
med sin utbildning. 

• En ingång till arbete även innan studenten 



När har eleven APL?

• Eleven har APL under hela sin studietid 

• Första tiden på utbildningen görs skolförlagd för att ge eleven 
grundkunskaper i ämnet. 

• Åk 1 2 dagar/vecka 
• Åk 2 3 dagar/vecka
• Åk 3 3 dagar/vecka 

• APL sköts genom yrkesläraren som har tät kontakt med handledare där 
individuella mål anpassas efter varje elev. 



Vill du testa våra utbildningar under en skoldag?
Anmäl dig till elev för en dag!

Program:                                                                  Namn:

Mobil:                                                                       Mejl: 

Sven Ove Johansson Birgitta Örtengren Yngve

Tel 0702-479560 Tel 0708-170468
svenove.johansson@praktiska.se birgitta.ortengren.yngve@praktiska.se

http://praktiska.se
http://praktiska.se


20 NOV kl 16.30-19.00 
15 JAN   kl 16.30-19.00 


