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Ansökan till certifierad utbildning  
för gymnasieskola

Uppgifter om er skola
Välj skola Praktiska gymnasiet Ystad 

Ort YSTAD

Ditt namn Gert-Ove Sigurdhsson

Din mail gert-ove.sigurdhsson@praktiska.se

Din roll på skolan Skolledning

Behandling av uppgifter Vi godkänner villkoren för behandling av de uppgifter
som lämnas här
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Uppgifter om er utbildning
Hur många elever har skolan på VF-
programmet i årskurs 1?

17

Hur många elever har skolan på VF-
programmet i årskurs 2?

16

Hur många elever har skolan på VF-
programmet i årskurs 3?

9

Vilken eller vilka utbildningar bedriver 
skolan? Skolförlagd utbildning Gymnasial lärlingsutbildning

Vilken eller vilka utgångar från VF-
programmet erbjuder skolan? VVS-montör

Erbjuder skolan eleverna praktiska 
lärarledda övningar i verkstadsmiljö? Ja

I vilka kurser erbjuder skolan eleverna 
praktiska lärarledda övningar i 
verkstadsmiljö?

Värmeteknik Sanitetsteknik Injustering

Svets & Lödning

Erbjuder skolan branschanpassad APL 
till samtliga elever? Ja

Under hur många veckor genomförs 
branschanpassad APL? 20

Genomför skolan det av VVSYN 
framtagna gymnasiearbetet med 
externa medbedömare?

Ja

Vilket eller vilka läromedel använder 
sig skolan av? BokGym Lundagrossisten Teknikhandboken

Avser skolan att säkerställa att alla 
yrkeslärare får läsa in 
Yrkeslärarexamen 90hp i de fall de 
saknar behörighet?

Ja

Säkerställer skolan att eleverna har 
skyddskläder och skyddsskor? Ja

Finns det omklädningsrum med säker 
förvaring av “civila” kläder och 
duschmöjligheter för både tjejer och 
killar?

Ja

Finns det uppehållsutrymme där 
eleverna kan vara på raster och annan 
ledig tid?

Ja

Uppfyller skolan VVSYN:s kravlista på 
lokaler, maskiner, verktyg och 
övningsmaterial?

Ja
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Rekommenderar skolan alla företag 
som tar emot APL-elever att genomföra 
Skolverkets handledarutbildning?

Ja

Låter skolan eleverna i årskurs 2 
genomföra VVSYN:s APL-prov innan 
de går ut på sin första APL-period?

Ja

Låter skolan eleverna i årskurs 3 
genomföra VVSYN:s kunskapsprov 
som är obligatoriskt för certifiering till 
VVS-college?

Ja

Låter skolan eleverna i årskurs 3 
genomföra den av VVSYN framtagna 
elevenkäten som är obligatorisk för 
certifiering till VVS-college?

Ja

Bjuder skolan in lokala VVS-företag till 
ett programråd per termin? Ja

Erbjuder skolan utbildning i 
branschreglerna Säker Vatten? Ja

Erbjuder skolan utbildning i Heta 
Arbeten? Ja

Erbjuder skolan någon annan 
utbildning utöver de som tidigare 
efterfrågats?

Ja

Vilken eller vilka utbildningar utöver de 
som tidigare efterfrågats erbjuder 
skolan?

Mobila plattformar 
Fallskydd

Får eleverna ID06-legitimation av 
skolan? Ja

Har Yrkesnämndens 
utbildningsansvariga möjlighet att 
träffa eleverna vid besök?

Ja

Följer skolan kurskraven för att få 
avlägga branschprovet efter avslutad 
lärlingstid?

Ja

Säkerställs det att skolan genomför 
skyddsronder där en elevrepresentant 
är med?

Ja
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Uppgifter gällande gymnasial lärlingsutbildning
Från vilken årskurs erbjuder skolan 
gymnasial lärlingsutbildning? Årskurs 2

Har skolan varit i kontakt med 
regionens utbildningsansvariga innan 
utbildningskontrakt tecknats för 
gymnasial lärling?

Ja

Har skolan möjlighet att erbjuda 
skolförlagd utbildning om behov skulle 
uppstå?

Ja

Finns det från skolan avsatta 
lärarresurser för att kunna utvärdera 
kvaliteten i APL?

Ja

På vilket sätt och hur ofta kommer 
läraren/skolan ha kontakt med 
företaget, handledaren och eleven i 
APL?

Dagligen.
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