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INNEHÅLL  

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.
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ATT VÄLJA ETT YRKESPROGRAM ÄR ETT SMART VAL.  

MED DIN YRKESEXAMEN KAN DU BÖRJA JOBBA DIREKT EFTER STUDENTEN.

Om du hellre vill plugga vidare har du möjlighet att läsa grundläggande högskolebehörighet  

på alla våra program. Läs mer på // praktiska.se
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JOBB DIREKT

Cirka 80 procent av våra 

elever har arbete efter sin 

gymnasietid hos oss.

PRAKTIK

Hos oss har du minst 15 

veckors APL (arbetsplats-

förlagt lärande). Läser du 

som lärling är minst hälften 

av din skoltid APL.

UTLANDSPRAKTIK

Du kan söka praktik i Italien, 

Spanien, Frankrike eller 

Tyskland genom projektet 

ERASMUS. Vi samarbetar 

bl.a. med Ferrari Racing och 

femstjärniga hotell i Venedig.

//  REKTORN HAR ORDET

VÄLKOMMEN  
TILL OSS!
VI ÄR DEN LILLA SKOLAN MED DET STORA ENGAGEMANGET. 

PÅ PRAKTISKA GYMNASIET GÄVLE MÖTER DU ERFARNA OCH 

ENGAGERADE LÄRARE SOM SER VARJE ELEV.

Vi har en stark och kompetent personalgrupp, ett väl fungerande elev-

hälsoteam och gott samarbete med den lokala arbetsmarknaden. Cirka 

80 procent av våra elever har arbete efter sin gymnasietid hos oss. På 

Praktiska Gymnasiet Gävle är vi måna om att dina tre år hos oss ska 

vara meningsfulla och ge dig en bra grund i ditt framtida yrkesliv.

Vill du prova att vara elev för en dag hos oss? Eller bara göra ett besök? 

Tveka inte att höra av dig!

Varmt välkommen till oss!

// Nils-Åke Andersson, rektor 

//  FAKTARUTA

Nationella program: 3
Inriktingar: 6
Introduktionsprogram: Ja

Elever: ca 170

 praktiska_gavle

 Praktiska Gymnasiet Gävle

Praktiska Gymnasiet Gävle

Förrådsgatan 5

803 09 Gävle

praktiska.se/gavle
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//  DET BÄSTA MED OSS



//  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)

”

VILL DU GÖRA DIN SKOLGÅNG TILL ETT ÄVENTYR?

GÖR DIN PRAKTIK UTOMLANDS!

UTLANDS-  
PRAKTIK
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//  ERASMUS

Som elev hos oss har du möjlighet att göra din praktik utomlands. Vi 

samarbetar med företag i Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland. Du kan 

bland annat praktisera på Ferrari Racing eller femstjärniga hotell i Venedig. 

De flesta gör sin utlandspraktik i tre veckor. Du får lära dig mycket om dig 

själv och ditt yrke. Efter gymnasiet kan du ansöka om att göra en längre 

praktikperiod utomlands på cirka 3 månader. Vi tror att det ger dig en unik 

start på karriären!

Projekten finansieras inom ramen för ERASMUS+ via Europeiska Unionen 

vilket gör att du inte behöver betala för resor, boende, mat eller support 

på platsen.

Under hela resan tas du väl om hand av våra kunniga samarbetspartners. 

Vill du också vara med om ett äventyr utomlands? Välkommen att söka till 

Praktiska Gymnasiet!



ÖPPET HUS
DATUM OCH TIDER

ONSDAG
17 NOVEMBER

ONSDAG
8 DECEMBER

ONSDAG
26 JANUARI

ONSDAG
27 APRIL

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00

//  VÄLKOMMEN TILL OSS 

VÄLKOMMEN PÅ
ÖPPET HUS
DET BÄSTA SÄTTET ATT LÄRA KÄNNA OSS ÄR ATT BESÖKA OSS. 

PÅ PRAKTISKA.SE KAN DU SE DATUM, TIDER OCH PLATS FÖR ALLA 

VÅRA ÖPPNA 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 covid-19 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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KOM OCH VAR  
PRAKTISK HOS OSS!

Du kan även testa på att 

vara elev för en dag!  

Boka din plats på  

vår hemsida.



//  VÅRA UTBILDNINGAR 
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SNICKARE
PROGRAM // BYGG OCH ANLÄGGNING 
INRIKTNING // HUSBYGGNAD

SÖKKOD: BAHUS

11

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. Kontakta skolan för att gå igenom programfördjupningar för 
det program du är intresserad av.

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 APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

PÅ MIN APL HAR JAG HAFT KUNDKONTAKT, FOGAT 
LISTER, BYGGT EN TRAPPA OCH EN ALTAN MED EN 
INBYGGD POOL RUNT OM OCH MYCKET MER. DET 
ÄR KUL MED RIKTIGA JOBB!”

 - Kevin, årskurs 2

Som snickare har du en stor variation i ditt yrke och får arbeta med hela 

kroppen, både med händer och huvud. Under utbildningen lär du dig alla 

moment inom husbyggnad, från att bygga själva stommen av ett hus till 

att sätta den sista spiken i listen.

Inriktningen passar dig som har ett intresse och drivkraft till att skapa 

något från grunden, gillar att ta ansvar och samarbeta med andra. Du får 

lära dig teoretiska moment såsom att läsa ritningar, hållfasthetslära, arbets-

miljö och eget företagande. Under din utbildning lär du dig isolera, bygga kök och 

beklä väggar och tak både invändigt och utvändigt. Du får även kunskap inom 

alla moment som tillkommer när man bygger en mindre villa. Som snickare 

följer du hela byggprocessen från start till mål.

När du börjar hos oss får du den skyddsutrustning och de arbetskläder du 

behöver. Du får även ett snickarbälte och dina egna verktyg. Du kommer 

att få jobba praktiskt i skolans egen verkstad och öva på alla maskiner och 

moment du behöver kunna för att utföra yrket.

Under din utbildning kommer du även att göra praktik (APL) på ett riktigt företag. 

Du får öva på och utveckla de moment du lärt dig i skolan men även testa 

på nya uppgifter för första gången. Din handledare och dina yrkeslärare på 

skolan ser till att du lär dig det senaste inom branschen. Genom din APL-

plats får du ett brett kontaktnät med värdefulla referenser.

Om du vill plugga vidare efter gymnasiet, eller någon gång i framtiden, kan 

du välja att läsa kurser som ger dig grundläggande högskole behörighet. De 

kurserna är valbara inom ramen för ditt individuella val. 
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VI FÅR VI LÄRA OSS VILKEN FÄRG MAN SKA 
ANVÄNDA OCH OLIKA TEKNIKER. VI FÅR JOBBA 
MED VANLIGA VÄGGAR MEN VI FÅR ÄVEN FRIA 
HÄNDER ATT MÅLA PÅ NÄSTAN VAD VI VILL” 

- My, årskurs 3
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

MÅLARE
PROGRAM // BYGG OCH ANLÄGGNING 
INRIKTNING // MÅLERI

SÖKKOD: BAMAL

13

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 MÅLERI 400P
Måleriprocessen ....................................................................................................... 200p 
Måleri 1 ....................................................................................................................... 200p

PROGRAMFÖRDJUPNING 800P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. Kontakta skolan för att gå igenom programfördjupningar för 
det program du är intresserad av.

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 APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

Som målare får du möjlighet att jobba kreativt och följa nya trender och tekniker. 

Måleriyrket passar dig som gillar att arbeta fysiskt med hela kroppen och 

tycker om att träffa människor. Du får ett varierande arbete där du kan välja 

att specialisera dig på det du tycker är roligt.

Under utbildningen får du lära dig att använda olika verktyg och tekniker för att 

kunna måla, spackla, väva och tapetsera på olika material och i varierande miljöer. 

Du kan även specialisera dig inom dekorationsmåleri och måla detaljrika ytor. 

Vi går igenom teori kopplat till branschen så att du får kunskap om färglära, 

trender, miljö och ritningsläsning. Du får självklart lära dig att blanda egen färg 

efter olika färgskalor. Det finns väldigt goda chanser för dig att få jobb direkt 

efter studenten. Om du är intresserad av att starta eget företag finns det även 

möjlighet att jobba med entreprenörskap under utbildningen. Du behöver inga 

förkunskaper inom måleri för att söka inriktningen.

Vid skolstart får du en uppsättning arbetskläder och en egen målarlåda med 

komplett verktygsutrustning som du använder i skolan och på din praktikplats. 

Vi har fina lokaler med en verkstad som är anpassad för att du ska lära dig alla 

praktiska moment. Du får ett eget målarbås att jobba i.

Under din utbildning kommer du att göra praktik (APL) på ett riktigt företag. Du 

får öva på och utveckla de moment du lärt dig i skolan men även testa på nya 

uppgifter för första gången. Din handledare och dina yrkeslärare på skolan ser 

till att du lär dig det senaste inom branschen. Genom din APL-plats får du ett 

brett kontaktnät med värdefulla referenser.

Om du vill plugga vidare efter gymnasiet, eller någon gång i framtiden, kan du 

välja att läsa kurser som ger dig grundläggande högskole behörighet. De kurserna 

är valbara inom ramen för ditt individuella val.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

PEDAGOGISKT OCH  
SOCIALT ARBETE
PROGRAM // BARN OCH FRITID 
INRIKTNING // PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

SÖKKOD: BFPEA

15

VI FÅR BLAND ANNAT LÄRA OSS OM 
KONFLIKT HANTERING OCH HUR VI 
SAMSPELAR MED VARANDRA I OLIKA 
SAMMAN HANG. JAG FÅR KUNSKAP SOM 
JAG KAN TA MED MIG GENOM HELA LIVET
- Saga, åk 3

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 700P
Hälsopedagogik  ....................................................................................................... 100p
Naturkunskap 1a2 ......................................................................................................50p
Kommunikation ........................................................................................................ 100p
Lärande och utveckling........................................................................................... 100p
Människors miljöer .................................................................................................. 100p
Pedagogiskt ledarskap ........................................................................................... 100p
Samhällskunskap 1a2 ...............................................................................................50p
Svenska 2 / svenska som andraspråk 2 ............................................................ 100p

INRIKTNINGSÄMNEN 300P
Barns lärande och växande ................................................................................... 100p 
Pedagogiskt arbete .................................................................................................. 200p

PROGRAMFÖRDJUPNING 600P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. Kontakta skolan för att gå igenom programfördjupningar för 
det program du är intresserad av.

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 APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

Vill du arbeta med barn och unga, gillar att ta ansvar och har god samarbetsförmåga? 

Då kan barn och fritidsprogrammet passa dig.

Under utbildningen får du bland annat lära dig om olika steg i barns uppväxt, deras 

mentala utveckling och pedagogiskt ledarskap. Du lär dig om kroppsspråk, vilka 

signaler du sänder ut och hur du är en bra ledare. 

Vi pratar självklart om barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Du kommer 

även att läsa kurser i psykologi, arbetsmiljö och specialpedagogik där du lär dig 

hur man hanterar barn med särskilda behov. När du tagit studenten kan du bland 

annat arbeta som elevassistent, barnskötare eller personlig assistent.

Om du vill plugga vidare efter gymnasiet, exempelvis till lärare eller socionom, kan 

du välja att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. De kurserna 

är valbara inom ramen för ditt individuella val.

Under din utbildning kommer du att göra praktik (APL) på ett riktigt företag. Du får 

öva på och utveckla de moment du lärt dig i skolan men även testa på nya uppgifter 

för första gången. Din handledare och dina yrkeslärare på skolan ser till att du lär 

dig det senaste inom branschen. Genom din APL-plats får du ett brett kontaktnät 

med värdefulla referenser.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

17

PERSONLIG 
TRÄNARE
PROGRAM // BARN OCH FRITID 
INRIKTNING // FRITID OCH HÄLSA

SÖKKOD: BFFRI

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 700P
Hälsopedagogik  ....................................................................................................... 100p
Naturkunskap 1a2 ......................................................................................................50p
Kommunikation ........................................................................................................ 100p
Lärande och utveckling........................................................................................... 100p
Människors miljöer .................................................................................................. 100p
Pedagogiskt ledarskap ........................................................................................... 100p
Samhällskunskap 1a2 ...............................................................................................50p
Svenska 2 / svenska som andraspråk 2 ............................................................ 100p

INRIKTNINGEN FRITID OCH HÄLSA 300P
Fritids- och friskvårdsverksamheter .................................................................. 200p 
Fritids- och idrottskunskap ................................................................................... 100p

PROGRAMFÖRDJUPNING 600P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. Kontakta skolan för att gå igenom programfördjupningar för 
det program du är intresserad av.

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 APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

JAG LÄR MIG TEORI OM TRÄNINGSUPPLÄGG OCH 
MUSKLER OCH FYSISKT OCH MENTAL UPPBYGGNAD, 
JAG LÄR MIG MÖTA MÄNNISKOR OCH HJÄLPA DOM 
NÅ DERAS MÅL”

 - William, årskurs 3

Har du ett intresse för sport och hälsa? Hos oss får du möjlighet att fördjupa dina 

kunskaper och lära dig hjälpa och utveckla andra människor i din yrkesroll. 

Under utbildningen får du arbeta med människor i alla åldrar och planera träning 

och aktiviteter för skola och fritid. Du hjälper barn, ungdomar och funktionsnedsatta 

i skolan, hemmet och på fritiden med olika aktiviteter som exempelvis skolupp-

gifter, träning och sociala aktiviteter. I arbetet möter och leder du också grupper 

på fritids gårdar, i skolan eller i föreningar. På utbildningen får du chans att träffa 

många nya människor och vara med där det hela tiden händer nya saker.

Efter dina tre år hos oss kan bland annat jobba som personlig tränare eller som 

personal på idrotts- och fritidsanläggningar.

Under din utbildning kommer du att göra praktik (APL) på ett riktigt företag. Du får 

öva på och utveckla de moment du lärt dig i skolan men även testa på nya uppgifter 

för första gången. Din handledare och dina yrkeslärare på skolan ser till att du lär 

dig det senaste inom branschen. Genom din APL-plats får du ett brett kontaktnät 

med värdefulla referenser.

Om du vill plugga vidare efter gymnasiet, eller någon gång i framtiden, kan du välja 

att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. De kurserna är 

valbara inom ramen för ditt individuella val.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

19

FASTIGHETS- 
SKÖTARE
PROGRAM // VVS OCH FASTIGHET 
INRIKTNING // FASTIGHET

SÖKKOD: VFFAS

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. Kontakta skolan för att gå igenom programfördjupningar för 
det program du är intresserad av.

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 APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

PROGRAMMET INNEHÅLLER DE KURSER JAG  
BEHÖVER FÖR ATT BLI BÄST INOM FASTIGHET!”

 - Henric, elev Praktiska Gymnasiet Nacka

NY UTBILDNING!
START HÖSTEN 2021

Utbildningen passar dig som vill arbeta fysiskt och självständigt inom service och 

underhåll. Efter studenten blir du färdig fastighetsskötare och kan börja jobba direkt. 

På den här utbildningen lär du dig allt om fastighetsskötsel inom tekniska anlägg-

ningar och system såsom ventilation, värme- och kylsystem. Det finns även andra 

saker som dokumentation och miljöaspekter att ta hänsyn till som du får lära dig. 

Hos oss får du arbeta fritt och självständigt med den senaste tekniken. Du får ock-

så kunskap i hur du sparar energi, är miljömedveten, undviker arbetsskador och 

i att ge god service till kunder. Efter studenten finns det möjlighet att arbeta som 

bland annat fastighetsskötare, tekniker eller fastighetsvärd. 

Under din utbildning kommer du att göra praktik (APL) på ett riktigt företag. Du får 

öva på och utveckla de moment du lärt dig i skolan men även testa på nya uppgifter 

för första gången. Din handledare och dina yrkeslärare på skolan ser till att du lär 

dig det senaste inom branschen. Genom din APL-plats får du ett brett kontaktnät 

med värdefulla referenser.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

SÖKKOD: VFVVS 

VVS-MONTÖR
PROGRAM // VVS OCH FASTIGHET 
INRIKTNING // VVS
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JAG HAR FÅTT LÄRA MIG OM OLIKA VERKTYG, 
MATERIAL OCH HUR INSTALLATIONER I BYGG-
NADER FUNGERAR. JAG GILLAR ATT ARBETA 
PRAKTISKT, DÄRFÖR VALDE JAG VVS”

 - Manolis, årskurs 3

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. Kontakta skolan för att gå igenom programfördjupningar för 
det program du är intresserad av.

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 APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

Som VVS-montör får du ett praktiskt arbete och får jobba med service i en varierande 

arbetsmiljö. Efter examen kan du börja jobba direkt i flera olika typer av projekt. 

Flera av våra elever är intresserade av entreprenörskap och väljer senare att starta 

eget bolag.

Under utbildningen får du lära dig att installera, ge service och underhålla till exempel 

värme- och sanitetssystem. Det gäller både ny-, om- och tillbyggnad. Du får kunskap 

om installationsregler, bygglagstiftning, energi- och miljöfrågor samt säkerhet. Hos 

oss får du arbeta fritt och självständigt med den senaste tekniken. Du får också 

kunskap i hur du sparar energi, är miljömedveten, undviker arbetsskador och i 

att ge god service till kunder. Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat 

industri rörmontör, isoleringsmontör eller VVS-montör.

Under din utbildning kommer du att göra praktik (APL) på ett riktigt företag. Du får 

öva på och utveckla de moment du lärt dig i skolan men även testa på nya uppgifter 

för första gången. Din handledare och dina yrkeslärare på skolan ser till att du lär 

dig det senaste inom branschen. Genom din APL-plats får du ett brett kontaktnät 

med värdefulla referenser.

Om du vill plugga vidare efter gymnasiet, eller någon gång i framtiden, kan du välja 

att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. De kurserna är 

valbara inom ramen för ditt individuella val.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

SÖKKOD: SXDAC 

LÄTTMATROS
PROGRAM // SJÖFART 
INRIKTNING // DÄCK
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VILL DU ARBETA TILL SJÖSS OCH HA HELA 

VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS?

På Praktiska Gymnasiet Kalmar kan du läsa Sjöfart 
och börja arbeta som lättmatros. Vi har riksintag på 
programmet, det innebär att du kan söka sjöfart i 
Kalmar oavsett vart i landet du bor.

Under utbildningen läser du ämnen som till exempel 

däckstjänst, tanklasthantering, miljö och säkerhet. Första 

året får du en säkerhetsutbildning med livräddnings-

utrustning och brandbekämpning. Din praktik genom-

förs på fartyg i handelssjöfarten och ombord på vårt 

skolfartyg. Under din praktik ingår du i besättningen ombord 

och utför arbetsuppgifter med hjälp av din handledare. 

Prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola 

eller hör av dig till Praktiska Gymnasiet Kalmar om  

du är intresserad av programmet. 

VI HAR ETT EGET SKOLFARTYG DÄR VI 
FÅR LÄRA OSS PRAKTISKA MOMENT. 
EXEMPELVIS HUR MAN GÖR KNOPAR, 
HANDSTYR, DRIFT OCH UNDERHÅLL 
OCH MÅLAR. VI HAR HAFT BASIC SAFETY 
PÅ GOTLAND OCH LÄRT OSS AKUTSJUK-
VÅRD OCH ATT RÖKDYKA”

- Timmy, elev

VILL DU HA HELA VÄRLDEN 

SOM ARBETSPLATS?



INTRODUKTIONSPROGRAM FINNS TILL FÖR ATT GE DIG SOM SAKNAR 

GYMNASIE BEHÖRIGHET CHANS ATT KOMMA IN PÅ ETT NATIONELLT PROGRAM 

ELLER BÖRJA ARBETA DIREKT EFTER AVSLUTADE STUDIER. TILL HÖGER SER 

DU VILKA INTRODUKTIONSPROGRAM DU KAN LÄSA PÅ VÅR SKOLA. 

//  INTRODUKTIONSPROGRAM

Alla elever som läser ett introduktionsprogram hos oss följer en individuell studieplan som 

visar vad just din utbildning innehåller. Din individuella studieplan har dina mål, behov och förut-

sättningar som utgångspunkt och är din väg mot att bli behörig till gymnasiet eller komma ut i 

arbets livet. Introduktionsprogrammet saknar därför till skillnad från de nationella programmen 

en gemensam poängplan.

Vilka ämnen läser jag på ett introduktionsprogram? 
Du läser de teoretiska ämnen du inte har godkända betyg i från grundskolan, exempelvis matematik 

eller svenska. Du läser också praktiska ämnen i skolans verkstad. Som elev hos oss gör du 

även APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under din praktik är du hos ett företag och får utveckla  

de kunskaper du fått i skolans verkstad. 

Hur länge läser jag ett introduktionsprogram?
Alla elever läser på heltid, men under olika lång tid. Hur länge du behöver läsa beror på hur 

många godkända betyg du har med dig från grundskolan och vilket mål du har med dina studier.

Får jag ett examensbevis från introduktionsprogrammet?
Nej, du får inte en gymnasieexamen utan läser mot att blir behörig till ett nationellt gymnasie-

program eller börja jobba direkt. Om du ansöker till ett nationellt gymnasieprogram får du efter 

avslutade studier en gymnasieexamen, då kan du välja att börja jobba eller läsa vidare på exempel-

vis universitet, högskola eller yrkeshögskola. 

Hur söker jag till ett introduktionsprogram?
Om du riskerar att inte bli behörig till ett nationellt program är det viktigt att du har med minst 

ett introduktionsprogram i din ansökan. Prata med oss eller studie- och yrkesvägledaren på 

din grundskola för att hitta rätt introduktionsprogram för dig. Du söker till våra introduktions-

program via gymnasieantagningen. 
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MED RÄTT VERKTYG  
NÅR DU DINA MÅL

IMV // PROGRAMINRIKTAT VAL

Målet med IMV är att du som elev ska få en utbildning som är inriktad mot 

ett visst nationellt program, så att du så snart som möjligt kan börja på det 

nationella programmet och läsa mot en gymnasieexamen. Du läser anpassat 

till poängplanen för det nationella programmet samtidigt som du läser de 

grundskolekurser som krävs för behörighet till ett nationellt program.

När är jag behörig till IMV? 
Du är behörig till IMV om du har lägst betyg E i svenska/svenska som andra-

språk, matematik och engelska plus minst tre andra ämnen. Alternativt lägst 

betyg E i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska plus 

minst fyra andra ämnen.

IMY // YRKESINTRODUKTION 
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IMY vänder sig till dig som inte har de godkända betyg från grundskolan som 

krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Målet är att du ska få en yrkes-

inriktad utbildning för att du ska kunna söka något av våra yrkesprogram 

eller ge dig de kunskaper som behövs för att etablera dig på arbetsmarknaden.

När är jag behörig till IMY?
Du är behörig till IMY om du saknar de godkända betyg som krävs för att 

söka till ett yrkesprogram.



26

TIPS NÄR DU SKA  
VÄLJA GYMNASIUM

Välj det som du själv vill! Vad tycker du är roligt? 
Motivation resulterar ofta i bra resultat.

Besök det gymnasium du är intresserad av!  
Det är viktigt att du trivs på skolan för att få tre roliga år. Öppna 

hus eller prova-på-dagar ger dig en inblick i hur det är på skolan.

Vet du redan nu vad du vill jobba med efter studenten?  

Se till att ditt program ger dig rätt kunskap för att kunna 

börja jobba eller rätt behörighet för att läsa vidare.

//  ELEVINTERVJU 

Saga läser andra året på barn- och fritids-
programmet här på Praktiska Gymnasiet Gävle. 
Hon har valt inriktningen pedagogiskt och 
socialt arbete som redan gett henne en bättre 
förståelse för barn. Efter studenten drömmer 
Saga om att bli förskollärare.

Varför valde du just barn och fritid?

– Jag har alltid varit intresserad av barn. Min 

mamma jobbar på en förskola och det har på-

verkat mig. Jag har själv en 1,5-åring, så valet 

av program gjorde sig naturligt. Det är roligt att 

se utvecklingen medan vi också lär oss i skolan 

och jag är jättenöjd med mitt val. Vi får bland 

annat lära oss om konflikthantering och hur vi 

samspelar med varandra i olika sammanhang. 

Jag får kunskap som jag kan ta med mig genom 

hela livet. 

Vad tycker du om skolan och lärarna? 

– Jag tycker om att den är liten. Jag läste ett 

introduktionsprogram när jag först började här. 

Praktiska har gett mig möjligheten att klara skolan. 

Tycker om klassen, alla pratar med alla. Vi umgås 

med de andra programmen också vilket gör att 

man lär känna många på skolan. Lärarna har 

alltid tid för alla elever eftersom att vi är små 

klasser. De lär ut på olika sätt så att alla förstår.

JAG FÅR KUNSKAP SOM JAG KAN 
TA MED MIG GENOM HELA LIVET 

Hur är det att göra praktik?

– Det är det bästa med Praktiska! Du sitter inte 

bara fast i skolbänken. På praktiken får du testa 

på vad du vill göra efter studenten, exempelvis 

jobba på förskola eller skola. När man sen tar 

studenten så vet man mer vad man vill.

Vad har du fått göra på din praktikplats?

– Jag har både varit på förskola och grundskola. 

På grundskolan har jag fått vara vara med i 

undervisningen. På förskolan är det en del in-

skolning och där nattar vi även barn som sover 

middag. Mycket handlar om att sätta rutiner. Vi 

är utomhus mycket på rasterna och då hittar vi 

på olika aktiviteter med barnen.

Vad vill du ge för tips till de som ska börja  

gymnasiet i höst?

– Man ska alltid välja det man själv vill, även 

om alla kompisar väljer något annat. Om du har 

roligt i skolan är det enklare att klara av det. Ta 

inget som du inte är intresserad av. Viktigt att 

du mår bra och har roligt på vägen. 

Varför tycker du att man ska söka till  

Praktiska Gymnasiet?

– För att skolan är liten och dina lärare har tid 

för dig. Jag är jätteglad att jag valde Praktiska 

Gymnasiet. Jag kände ingen när jag började här 

men nu har jag jättemycket vänner, det löser 

sig med sånt. 
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JAG ÄR JÄTTEGLAD ATT JAG VALDE  
PRAKTISKA GYMNASIET.”

Saga, Barn- och fritidsprogrammet // Pedagogiskt och socialt arbete



Anton Wågberg pluggar andra året på Barn- 
och fritidsprogrammet på Praktiska Gymnasiet 
i Gävle. Han läser inriktningen pedagogiskt 
arbete och får lära sig mycket om sociala be-
teenden och pedagogiskt ledarskap.

Varför valde du att läsa Barn- och  

fritidsprogrammet?

– Jag vill bli polis och valde programmet för att 

lära mig mer om sociala beteenden. I skolan får 

vi lära oss hur man bemöter människor med 

olika förutsättningar och diagnoser, exempelvis 

ADHD och aspergers, för att kunna hantera olika 

situationer. Mycket av det vi läser kan förknippas 

med polisyrket och ger mig erfarenhet som jag 

sedan har användning av i arbetet.

 

Vad tycker du om skolan?

– Det är en liten skola med bra lokaler, och jag 

gillar att det är få elever i skolan samtidigt så det 

är enkelt att få hjälp av lärarna. Det som är bra 

med Praktiska är att man har lektioner ihop med 

andra klasser vilket skapar en stor gemenskap 

JAG VILL BLI POLIS!  

//  ELEVINTERVJU 
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och alla känner sig trygga. Lärarna är jättebra 

och de vill verkligen att man ska lyckas.

Vilket är ditt drömjobb?

– Polis! Men jag ska jobba lite innan jag pluggar 

vidare, polisyrket kräver en viss bakgrund och 

jag vill inte vara för ung. Efter studenten har jag 

tänkt jobba som väktare och då behöver jag gå 

en tilläggsutbildning genom ett säkerhetsbolag.

 

Vad är det roligaste du gjort under utbildningen?

– Jag har många bra minnen, speciellt att jag 

lärt mig så mycket om människan. Att kunna 

förknippa de man möter ute på APL med det vi 

läst i skolan visar att vi har nytta av allt vi lär 

oss. 

 

Vad får du göra på din APL?

– I ettan var jag på ett dagis men nu är jag på 

Kunskapsskolan. Jag är lite som en extralärare, 

jag hjälper till och stöttar upp där det behövs. 

Med APL får man en helt annan bild av det teo-

retiska och det är kul att kunna använda det i 

praktiken.

 

Skulle du rekommendera programmet till andra?

– Ja det skulle jag göra! Det är en otroligt bra 

och lärorik utbildning, vill man nå ett mål och 

bli ex personlig assisten så lär man sig allt som 

behövs.

DET ÄR EN OTROLIGT BRA OCH 
LÄRORIK UTBILDNING”

Anton, Barn- och fritidsprogrammet 

// Pedagogiskt och socialt arbete
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//  VÅRA VÄRDEORD

Våra värdeord /AMBITION/KRAFT/GLÖD utgör grunden för vårt 
gemensamma arbete som visar vad som förenar oss och vad vi 

vill uppnå, med våra elevers bästa som utgångspunkt.
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Våra utbildningar
leder till jobb



PRAKTISKA GYMNASIET GÄVLE 
Förrådsgatan 5  |  803 09 Gävle
www.praktiska.se/gavle

VÄLKOMMEN PÅ

ÖPPET HUS

KOM OCH VAR  
PRAKTISK HOS OSS!

Du kan även testa på att 

vara elev för en dag!  

Boka din plats på  

vår hemsida.

ONSDAG
17 NOVEMBER

ONSDAG
8 DECEMBER

ONSDAG
26 JANUARI

ONSDAG
27 APRIL

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00


