Testa oss i
verkligheten.
Du är alltid välkommen till oss på
Öppet Hus!
Ring eller maila:
Mikael Sahlin, rektor
0768 28 15 20
mikael.sahlin@vindora.se@vindora.se
eller
Anna Bärgman, biträdande rektor
0706 16 33 31
anna.bargman@vindora.se

VI UTBILDAR FRAMTIDENS ARBETSKRAFT.
Grönbogatan 5 | 504 68 Borås
praktiska.se/boras

PRAKTISKA.SE/BORAS

din lots hela vägen till jobb. Vårt
mål som skola är inte bara att du ska få
en utbildning, vi vill att du ska få ett jobb!
Helst redan direkt efter examen. 2017
hade 82 % av Praktiska Gymnasiets
avgångselever jobb eller valde att
studera vidare.
Vi ser fram emot att få lotsa dig hela
vägen till din framtidsdröm – oavsett om
det är ett jobb, eget företagande eller
fortsatta studier.
liten skola. Vi är ett litet yrkes

gymnasium med cirka 130 elever.

inga vanliga skollokaler. Skolan

Vi på Praktiska Gymnasiet tror på idén
om lärande genom att varva teori och
praktik. Ditt framtida yrke lär du dig bäst
på arbetsplatsen, samtidigt som du får
fördjupad teori och träning i skolan.
Därför bygger alla våra utbildningar
på mesta möjliga praktik på en arbets

plats. Mest praktik får du på våra
lärlingsprogram då hälften av studierna
görs som APL, arbetsplatsförlagt lärande.
Vårt mål är att vara Sveriges främsta
yrkesutbildare, och vi är idag en av de
ledande aktörerna i Sverige inom gym
nasial lärlingsutbildning.

El och Energi
· Elteknik
Fordon och Transport
· Godshantering
· Personbil
Restaurang och Livsmedel
· Färskvaror, delikatesser och catering
· Kök och servering

högskolebehörighet. Alla program

Introduktionsprogram
Utöver våra nationella program
erbjuder vi även programinriktat
individuellt val (IMPRO) och yrkes
introduktion (IMYRK) på samtliga
program. Här läser du med övriga
elever på programmet samtidigt som
du ges möjlighet att arbeta med dina
grundskoleämnen.

både elev och kollega. Att vara
lärling ställer krav! På praktikplatsen krävs
att du tar ansvar för att komma i tid, är
intresserad av ditt valda yrke och kan
samarbeta. Du är en i gänget. På så vis
blir din tid på Praktiska Gymnasiet både
skoltid och arbetsliv.

Borås

Bygg och Anläggning
· Husbyggnad
· Mark och anläggning
· Måleri

har sedan starten 2006 etablerat sig i
anpassade lokaler där vi genomför den
skolförlagda utbildningen.

kan ge högskolebehörighet för dig som
vill studera vidare.

Praktiska Gymnasiet

VÅRA PROGRAM
OCH INRIKTNINGAR

branschrekommenderad skola.

BYN – Byggnadsindustrins Yrkesnämnd
har utnämnt Praktiska Gymnasiet Borås
till en Branschrekommenderad skola.

Läs mer om våra program och
inriktningar på vår hemsida:
praktiska.se/boras

