
// NORRKÖPING

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

UTLANDSPRAKTIK 

ÖPPET HUS 

ELEVERNA BERÄTTAR

VÅRA PROGRAM:
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10 – 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
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BYGG OCH ANLÄGGNING
10  Husbyggnad  

EL OCH ENERGI
11  Automation  
12  Elteknik

FORDON OCH TRANSPORT
13  Personbil 

HANDEL OCH ADMINISTRATION
14 Administrativ service  
15 Handel och service

HOTELL OCH TURISM
16  Hotell och turism 

VVS OCH FASTIGHET
17  Fastighet   
18  VVS

INTRODUKTIONSPROGRAM
19  IMV – Programinriktat val 
19  IMY – Yrkesintroduktion



VERKLIGHETSBASERAD UTBILDNING

VILL DU PLUGGA NÅGOT SOM BÅDE GER DIG JOBB OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

FÖR FRAMTIDA STUDIER? VÄLKOMMEN TILL PRAKTISKA GYMNASIET!

//  VÅR VISION

Praktiska Gymnasiet i Norrköping startar till hösten 2021 i helt nya lokaler, med moderna verkstäder 

och teorisalar som har den senaste utrustningen. Skolan kommer att finnas på Tullhusgatan 13, i 

samma fastighet som Factory fitness ligger i.

   

Vi vet att man lär sig på olika sätt och vi ser till att hitta sättet som fungerar bäst för dig. Praktiska 

Gymnasiet i Norrköping är en flexibel skola som erbjuder dig möjligheten att välja mellan skolförlagd 

utbildning eller att läsa som lärling. Att läsa som lärling innebär att hälften av din utbildning sker ute 

på en arbetsplats. Ute på ett företag får du både arbetslivserfarenhet och chans att visa vad du kan, 

vilket ökar dina möjligheter till ett bra jobb. Oavsett vilket alternativ du väljer, läser alla elever de 

gymnasiegemensamma ämnena i skolans moderna lektionssalar. Alla elever har möjlighet att lägga 

till kurser för att få full högskolebehörighet.

//  Läs mer på praktiska.se/norrkoping

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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För att du ska få bra förutsättningar att lyckas med din utbildning kommer vi att bedriva 

en mer verklighetsbaserad undervisning på våra yrkesprogram. Det innebär att du kommer 

att få driva olika projekt ute i våra verkstäder där du som elev har en central roll.  

Du kommer att få samarbeta med andra elever på skolan oavsett vilket program du går 

på. Den erfarenheten är viktig för kommande yrkesliv då många yrkesgrupper samarbetar 

med varandra, exempelvis på en byggarbetsplats.

Vi vill att du på ett enkelt sätt ska kunna ta dig till skolan eller din  

APLplats. Därför får alla elever ett busskort i början av höstterminen. 

För att lyckas med dina studier är det viktigt att du orkar med en hel 

dag i skolan eller ute på din APLplats. Vi dukar därför upp en enklare 

frukost varje dag i skolan, så att du får all energi du behöver. 

För att öka dina möjligheter till en anställning direkt efter avslutade 

studier erbjuder vi även hjälp när det är dags för körkort.



Et essimin endignatem re andia sed 
ut re omnis esequia nditem vendae 
voluptas quiae eum laccus atiam 
escimin ctaecte cor sit reperat ia-
ectecum velecul laborpo ruptaquia 
natium hicidunt offic te volestio co-
ria aut que ipis quiandeliqui untorro 
quiatat iuscim dipsumque saerspe 
lestior repudigeni dipsa volupta 
sitium, serchil luptatur?

Namn Namnsson, Företaget

”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

//  LÄRLINGSANSTÄLLNING

UNDER DIN GYMNASIETID HAR DU MÖJLIGHET TILL GYMNASIAL 

LÄRLINGS ANSTÄLLNING (GLA) SOM 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*
//  VÄLKOMMEN TILL OSS 

DET BÄSTA SÄTTET ATT LÄRA KÄNNA OSS ÄR ATT 

BESÖKA OSS. PÅ PRAKTISKA.SE/NORRKOPING KAN 

DU SE DATUM, TIDER OCH PLATS FÖR VÅRA ÖPPET HUS.

Att komma på öppet hus 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. 

Varmt välkommen till oss!

*Till följd av covid19 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. 

*Arbetsplatsförlagt lärande

TISDAG
08 DEC

17–19

TORSDAG
28 JAN

17–19

Träffa oss på: 
Arbetets Museum, Laxholmen

TISDAG
01 DEC

17–19

TISDAG
26 JAN

17–19

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.

Läs fler elevhistorier på  //  praktiska.se

Öppet hus-tider ht20:

Öppet hus-tider vt21:



POÄNGPLAN

GYMNASIE GEMENSAMMA  ÄMNEN 600P
Alla elever läser gymnasie gemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen 
riktade mot ditt  program. 

Engelska 5 .................................................................................................................. 100p 
Historia 1a1 ...................................................................................................................50p 
Idrott och hälsa 1 ...................................................................................................... 100p
Matematik 1a............................................................................................................. 100p 
Naturkunskap 1a1 ......................................................................................................50p
Religionskunskap 1 ....................................................................................................50p
Samhällskunskap 1a1 ...............................................................................................50p 
Svenska 1 / Svenska som  andraspråk 1 ........................................................... 100p

PROGRAMGEMENSAMMA  ÄMNEN 400P
Datorteknik 1a........................................................................................................... 100p 
Elektromekanik ........................................................................................................ 100p
Energiteknik 1 ........................................................................................................... 100p
Mekatronik 1 .............................................................................................................. 100p

INRIKTNINGEN AUTOMATION 400P
Praktisk ellära ........................................................................................................... 100p 
Mät och styrteknik .................................................................................................. 100p
Mät och reglerteknik.............................................................................................. 100p
Programmerbara styrsystem ............................................................................... 100p

PROGRAMFÖRDJUPNING 800P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APLplats.

GYMNASIEARBETE 100P
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 APLplats.

INDIVIDUELLT VAL 200P
Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

TOTALT: 2500P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

// AUTOMATION

EL OCH 
 
ENERGI

Inom inriktningen Automation får du lära dig att planera  

och installera drift av automatiserade produktionssystem.  

Du får även lära dig att underhålla och använda maskiner  

inom industri verksamheten på ett effektivt och säkert sätt. Efter  

studenten kan du t.ex. jobba med fastigheter eller inom massa,  

pappers, stål eller gruvindustrin.
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POÄNGPLAN

GYMNASIE GEMENSAMMA  ÄMNEN 600P
Alla elever läser gymnasie gemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen 
riktade mot ditt  program.

Engelska 5 .................................................................................................................. 100p 
Historia 1a1 ...................................................................................................................50p 
Idrott och hälsa 1 ...................................................................................................... 100p
Matematik 1a............................................................................................................. 100p 
Naturkunskap 1a1 ......................................................................................................50p
Religionskunskap 1 ....................................................................................................50p
Samhällskunskap 1a1 ...............................................................................................50p 
Svenska 1 / Svenska som  andraspråk 1 ........................................................... 100p

PROGRAMGEMENSAMMA  ÄMNEN 400P
Bygg och anläggning 1 ........................................................................................... 200p 
Bygg och anläggning 2 ........................................................................................... 200p

INRIKTNINGEN HUSBYGGNAD 700P
Husbyggnadsprocessen ......................................................................................... 200p 
Husbyggnad 1............................................................................................................ 100p
Husbyggnad 2............................................................................................................ 200p 
Husbyggnad 3  ombyggnad  ................................................................................ 200p

PROGRAMFÖRDJUPNING 500P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APLplats.

GYMNASIEARBETE 100P
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 APLplats.

INDIVIDUELLT VAL 200P
Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

TOTALT: 2500P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

BYGG OCH  
ANLÄGGNING

Om du är intresserad av nybyggnation, renovering och ombygg

nation är detta inriktningen för dig. Efter utbildningen kan du 

bland annat arbeta som golvläggare, murare eller trä arbetare 

(tidigare kallat snickare). Det är ett kreativt och fysiskt yrke, med mycket 

logiskt tänkande.

// HUSBYGGNAD



POÄNGPLAN

GYMNASIE GEMENSAMMA  ÄMNEN 600P
Alla elever läser gymnasie gemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen 
riktade mot ditt  program. 

Engelska 5 .................................................................................................................. 100p 
Historia 1a1 ...................................................................................................................50p 
Idrott och hälsa 1 ...................................................................................................... 100p
Matematik 1a............................................................................................................. 100p 
Naturkunskap 1a1 ......................................................................................................50p
Religionskunskap 1 ....................................................................................................50p
Samhällskunskap 1a1 ...............................................................................................50p 
Svenska 1 / Svenska som  andraspråk 1 ........................................................... 100p

PROGRAMGEMENSAMMA  ÄMNEN 400P
Fordons och transportbranschens 
villkor och arbetsområden ..................................................................................... 200p
Fordonsteknik  introduktion ................................................................................ 200p

INRIKTNINGEN PERSONBIL 400P
Personbilar  verkstad och elteknik .................................................................... 100p 
Personbilar  basteknik .......................................................................................... 100p
Personbilar  service och underhåll 1 ................................................................. 100p 
Personbilar  service och underhåll 2 ................................................................. 100p  

PROGRAMFÖRDJUPNING 800P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APLplats.

GYMNASIEARBETE 100P
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 APLplats.

INDIVIDUELLT VAL 200P
Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

TOTALT: 2500P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

FORDON 
 
OCH TRANSPORT
// PERSONBIL

Här lär du dig felsöka, reparera och utföra service på lätta fordon. 

Du får kunskap om hur du väljer rätt utrustning, teknik och 

metod för att lösa olika arbetsuppgifter. Yrket innebär mycket 

kundkontakt och passar dig som gillar att ge service.
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POÄNGPLAN

GYMNASIE GEMENSAMMA  ÄMNEN 600P
Alla elever läser gymnasie gemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen 
riktade mot ditt  program. 

Engelska 5 .................................................................................................................. 100p 
Historia 1a1 ...................................................................................................................50p 
Idrott och hälsa 1 ...................................................................................................... 100p
Matematik 1a............................................................................................................. 100p 
Naturkunskap 1a1 ......................................................................................................50p
Religionskunskap 1 ....................................................................................................50p
Samhällskunskap 1a1 ...............................................................................................50p 
Svenska 1 / Svenska som  andraspråk 1 ........................................................... 100p

PROGRAMGEMENSAMMA  ÄMNEN 400P
Datorteknik 1a........................................................................................................... 100p 
Elektromekanik ........................................................................................................ 100p
Energiteknik 1 ........................................................................................................... 100p
Mekatronik 1 .............................................................................................................. 100p

INRIKTNINGEN ELTEKNIK 500P
Elkraftteknik ............................................................................................................... 100p 
Praktisk ellära ........................................................................................................... 100p
Elinstallationer .......................................................................................................... 200p
Kommunikationsnät 1 ............................................................................................ 100p

PROGRAMFÖRDJUPNING 700P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APLplats.

GYMNASIEARBETE 100P
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 APLplats.

INDIVIDUELLT VAL 200P
Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

TOTALT: 2500P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

// ELTEKNIK

EL OCH 
 
ENERGI

Om du är noggrann och vill jobba praktiskt är detta inriktningen 

för dig. Du installerar, under håller och reparerar system för 

el och energi till hushåll, företag och industrier. Du lär dig om 

installation av säkerhets och passagesystem samt IT och datanät.



POÄNGPLAN

GYMNASIE GEMENSAMMA  ÄMNEN 600P
Alla elever läser gymnasie gemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen 
riktade mot ditt  program. 

Engelska 5 .................................................................................................................. 100p 
Historia 1a1 ...................................................................................................................50p 
Idrott och hälsa 1 ...................................................................................................... 100p
Matematik 1a............................................................................................................. 100p 
Naturkunskap 1a1 ......................................................................................................50p
Religionskunskap 1 ....................................................................................................50p
Samhällskunskap 1a1 ...............................................................................................50p 
Svenska 1 / Svenska som  andraspråk 1 ........................................................... 100p

PROGRAMGEMENSAMMA  ÄMNEN 400P
Entreprenörskap ....................................................................................................... 100p 
Servicekunskap ........................................................................................................ 100p
Branschkunskap ....................................................................................................... 100p
Information och kommunikation 1 ...................................................................... 100p

INRIKTNINGEN HANDEL OCH SERVICE 500P
Personlig försäljning 1 ............................................................................................ 100p 
Praktisk marknadsföring 1 .................................................................................... 100p
Affärsutveckling och ledarskap ............................................................................ 100p
Inköp 1 ......................................................................................................................... 100p
Näthandel 1 ................................................................................................................ 100p

PROGRAMFÖRDJUPNING 700P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APLplats.

GYMNASIEARBETE 100P
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 APLplats.

INDIVIDUELLT VAL 200P
Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

TOTALT: 2500P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

HANDEL OCH  
ADMINISTRATION

Är du intresserad av att arbeta med inköp, försäljning och 

marknadsföring? Då kan detta vara inriktningen för dig. 

Du lär dig om handel, service och administration både i butik 

och på webben. I utbildningen kan du också välja att fördjupa dig inom 

marknadsföring.

// HANDEL OCH SERVICE
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POÄNGPLAN

GYMNASIE GEMENSAMMA  ÄMNEN 600P
Alla elever läser gymnasie gemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen 
riktade mot ditt  program. 

Engelska 5 .................................................................................................................. 100p 
Historia 1a1 ...................................................................................................................50p 
Idrott och hälsa 1 ...................................................................................................... 100p
Matematik 1a............................................................................................................. 100p 
Naturkunskap 1a1 ......................................................................................................50p
Religionskunskap 1 ....................................................................................................50p
Samhällskunskap 1a1 ...............................................................................................50p 
Svenska 1 / Svenska som  andraspråk 1 ........................................................... 100p

PROGRAMGEMENSAMMA  ÄMNEN 400P
Entreprenörskap ....................................................................................................... 100p 
Servicekunskap ........................................................................................................ 100p
Branschkunskap inom handel och administration ......................................... 100p
Information och kommunikation 1 ...................................................................... 100p

INRIKTNINGEN ADMINISTRATIV SERVICE 500P
Administration 1 ....................................................................................................... 100p 
Affärskommunikation ............................................................................................. 100p
Information och kommunikation 2 ...................................................................... 100p
Intern och extern kommunikation ....................................................................... 100p
Ledarskap och organisation .................................................................................. 100p

PROGRAMFÖRDJUPNING 700P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APLplats.

GYMNASIEARBETE 100P
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 APLplats.

INDIVIDUELLT VAL 200P
Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

TOTALT: 2500P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

HANDEL OCH  
ADMINISTRATION

Detta är inriktningen för dig som vill ha varierande arbets

uppgifter inom service och admini stration. Du möter många 

människor varje dag och lär dig att jobba både i lugnt och 

snabbt tempo. Du kan arbeta för privatägda företag eller inom offentlig 

förvaltning, som till exempel kommuner eller staten.

// ADMINISTRATIV SERVICE



POÄNGPLAN

GYMNASIE GEMENSAMMA  ÄMNEN 600P
Alla elever läser gymnasie gemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen 
riktade mot ditt  program. 

Engelska 5 .................................................................................................................. 100p 
Historia 1a1 ...................................................................................................................50p 
Idrott och hälsa 1 ...................................................................................................... 100p
Matematik 1a............................................................................................................. 100p 
Naturkunskap 1a1 ......................................................................................................50p
Religionskunskap 1 ....................................................................................................50p
Samhällskunskap 1a1 ...............................................................................................50p 
Svenska 1 / Svenska som  andraspråk 1 ........................................................... 100p

PROGRAMGEMENSAMMA  ÄMNEN 400P
Elkraftteknik ............................................................................................................... 100p 
Systemuppbyggnad ................................................................................................. 100p
Värmelära ................................................................................................................... 100p
Verktygs och materialhantering ......................................................................... 100p

INRIKTNINGEN FASTIGHET 300P
Praktisk ellära ........................................................................................................... 100p 
Fastighetsförvaltning .............................................................................................. 100p
Fastighetsservice  byggnader ............................................................................. 100p

PROGRAMFÖRDJUPNING 900P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APLplats.

GYMNASIEARBETE 100P
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 APLplats.

INDIVIDUELLT VAL 200P
Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

TOTALT: 2500P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

VVS OCH  
FASTIGHET

Denna inriktning innebär att du lär dig att sköta och utföra service 

på värme, ventilations och pannanläggningar i fastigheter. En 

viktig del av arbetet är att bemöta hyresgäster och olika yrkes

utövare, vilket du också får träna på under utbildningen. Efter examen kan 

du bland annat jobba som fastighetsskötare eller fastighetstekniker.

// FASTIGHET
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POÄNGPLAN

GYMNASIE GEMENSAMMA  ÄMNEN 600P
Alla elever läser gymnasie gemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen 
riktade mot ditt  program. 

Engelska 5 .................................................................................................................. 100p 
Historia 1a1 ...................................................................................................................50p 
Idrott och hälsa 1 ...................................................................................................... 100p
Matematik 1a............................................................................................................. 100p 
Naturkunskap 1a1 ......................................................................................................50p
Religionskunskap 1 ....................................................................................................50p
Samhällskunskap 1a1 ...............................................................................................50p 
Svenska 1 / Svenska som  andraspråk 1 ........................................................... 100p

PROGRAMGEMENSAMMA  ÄMNEN 800P
Engelska 6 .................................................................................................................. 100p
Entreprenörskap ....................................................................................................... 100p
Logi .............................................................................................................................. 100p
Konferens och evenemang .................................................................................... 100p
Service och bemötande 1 ....................................................................................... 100p
Besöksnäringen ........................................................................................................ 100p
Resmål och resvägar .............................................................................................. 100p
Hållbar turism ........................................................................................................... 100p

PROGRAMFÖRDJUPNING 800P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APLplats.

GYMNASIEARBETE 100P
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 APLplats.

INDIVIDUELLT VAL 200P
Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

TOTALT: 2500P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

Hotell och turismprogrammet passar dig som vill arbeta 

inom en rolig och spännande bransch som växer världen över. 

Du gillar att resa, möta nya människor, och du är service

inriktad. Här lär du dig kundbemötande, kommunikation 

och marknadsföring. Detta program passar dig som vill jobba med turist

information, planering av resor, aktiviteter och upplevelser. 

Du får kunskap om resmål och resvägar samt lär dig att organi sera och 

leda olika aktivi teter och resor. Du får även kunskap om branschen både 

nationellt och internationellt, du lär dig också hur service fungerar i större 

sammanhang.

HOTELL  
OCH TURISM



INTRODUKTIONS-  
PROGRAM

Målet med programmet är att göra dig till behörig gymnasieelev. Du följer 

schemat för ett yrkesprogram och får undervisning i de grundskoleämnen 

som du saknar för att kunna skrivas in på ett nationellt program.

// IMV - PROGRAMINRIKTAT VAL
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POÄNGPLAN

GYMNASIE GEMENSAMMA  ÄMNEN 600P
Alla elever läser gymnasie gemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen 
riktade mot ditt  program. 

Engelska 5 .................................................................................................................. 100p 
Historia 1a1 ...................................................................................................................50p 
Idrott och hälsa 1 ...................................................................................................... 100p
Matematik 1a............................................................................................................. 100p 
Naturkunskap 1a1 ......................................................................................................50p
Religionskunskap 1 ....................................................................................................50p
Samhällskunskap 1a1 ...............................................................................................50p 
Svenska 1 / Svenska som  andraspråk 1 ........................................................... 100p

PROGRAMGEMENSAMMA  ÄMNEN 400P
Elkraftteknik ............................................................................................................... 100p 
Systemuppbyggnad ................................................................................................. 100p
Värmelära ................................................................................................................... 100p
Verktygs och materialhantering ......................................................................... 100p

INRIKTNINGEN VVS 300P
Entreprenadteknik.................................................................................................... 100p 
Sanitetsteknik 1 ........................................................................................................ 100p
Värmeteknik 1 ........................................................................................................... 100p

PROGRAMFÖRDJUPNING 900P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APLplats.

GYMNASIEARBETE 100P
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 APLplats.

INDIVIDUELLT VAL 200P
Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

TOTALT: 2500P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

På inriktningen VVS lär du dig installation och underhåll av  

värme och sani tetssystem. Du får bland annat lära dig att 

bocka vattenrör och insta llera ventiler och apparater. Du får 

också kunskap om installationsregler samt energi och miljöfrågor. Efter 

utbildningen kan du arbeta som bland annat VVSmontör, industrirör

montör eller isoleringsmontör.

// VVS

VVS OCH  
FASTIGHET

Målet med programmet är du ska få en yrkesinriktad utbildning som  

underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till 

studier på ett yrkesprogram. Du läser utbildningen på heltid och följer en 

individuell studieplan, framtagen för just dig.

// IMY - YRKESINTRODUKTION

Introduktionsprogrammen går att läsa på de flesta av våra skolor. De finns 

till för att ge dig som saknar gymnasie behörighet möjligheten att komma 

in på ett nationellt program, eller att börja arbeta.



På Praktiska Gymnasiet Norrköping kan du läsa 
som gymnasielärling. Det innebär att minst hälften 
av hela din skoltid är APL, arbets platsförlagt lärande. 
Då får du dessutom 1000 kr extra i lärlings ersättning 
från CSN.

Tullhusgatan 13, 602 28 Norrköping
norrkoping@praktiska.se 
0761 – 03 76 45
praktiska.se/norrkoping


