
Praktiska Gymnasiet i Uppsala
Vi utbildar framtidens arbetskraft!
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Ca 250 elever
Sju nationella program
Skolförlagd utbildning med APL
Små grupper: 15-20 elever

Vem passar vår skola för?
Elever som vill ha en yrkesutbildning, mycket 
praktik och trivs i en liten och personlig 
skolmiljö med stor personaltäthet och en 
familjär känsla. 

Vår skola
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Bygg och anläggning - Måleri och Husbyggnad

VVS- och fastighet- VVS

El och energi- Elteknik

Fordon och transport- Personbil och karosseri

Industriteknik - Svets

Handel och administration- Handel och service

Hantverk - Florist

Introduktionsprogram- Yrkesintroduktion, Programinriktat val

Våra program 
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Åk 1: 2 dagar yrke, 3 dagar gymnasiegemensamma kurser

Åk 2: 3 dagar yrke, 2 dagar  gymnasiegemensamma kurser

Åk 3: 4 dagar yrke, 1 dag gymnasiegemensamma kurser

APL ligger vissa perioder men bara på yrkesdagar

Struktur och upplägg
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APL arbetsplatsförlagt lärande. 

Minst 15 veckor, ofta mer.

Alla program utom Bygg-och anläggning har 
APL redan i åk 1.

Våra elever har varje år möjlighet att göra APL i 
ett europeiskt land i ett ERASMUS-projekt.

APL
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EUs utbytesprogram
Utbyte med Cordoba, Spanien

Tre veckors APL på en arbetsplats

Sex elever varje år

Två lärare på jobbskuggning

ERASMUS PRO

3 månaders praktik i utlandet

ERASMUS
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IMV mot alla nationella program utom El-och energi

IMY mot HA, HV, FT, IN, BA

Visst antal avsatta platser

Integrerat med det nationella programmet

Grundskoleämnen: engelska och matematik

Möjlighet till mycket APL och/eller praktik

Introduktionsprogram 



8

● Lunch-  på Fyrislunds restaurang

● Idrott- Life arena

● Studiehandledning- på plats i skolan

● Högskolebehörighet och 
behörighetskurser mot yrkeshögskola

Övrigt
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Skolsköterska Maud Enbom

Kurator Agneta Thulin

Specialpedagog/speciallärare Ingrid Dahlberg Nylund

Skolläkare Pernilla Fritz

Skolpsykolog Pernilla Berggren

SYV/biträdande rektor Clara Norlin

Elevhälsa



10

De tre värdeord som vi har valt att utgå från utgör grunden för vårt gemensamma arbete 
som visar vad som förenar oss och vad vi vill uppnå, med elevernas bästa i fokus.

Våra värdeord



Elev för en dag? 
Kontakta 
clara.norlin@praktiska.se 

mailto:clara.norlin@praktiska.se

