
Praktiska Gymnasiet Helsingborg
Vi utbildar framtidens arbetskraft!





3

1999 startade vi vår första skola. 

33 skolor runt om i Sverige från Luleå i norr 
till Ystad i söder. 

Vi utbildar inom 13 olika yrkesprogram med 
olika inriktningar med möjlighet att läsa till 
grundläggande högskolebehörighet.

Våra utbildningar leder till jobb!

Fakta
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Vi ger eleverna förutsättningarna att lära, 
öva och pröva sina nya färdigheter i den 
takt och i de sammanhang som passar 
dem bäst. 

Men vi blir aldrig bättre som helhet än vad vi 
är för var och en av våra elever som ska 
lyckas på Praktiska Gymnasiet, det är dem 
och deras talanger vi vill utveckla och odla.

Fakta
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Praktiska Gymnasiet tror på idén om 
lärande genom att varva teori i skolan 
och APL, arbetsplatsförlagt lärande. 

Lärling:
Allra mest APL får elever som lärling, då 
minst hälften av studierna görs som APL. 
Elever kan läsa som lärling på de flesta av 
våra program och skolor. 

Vi är idag en av de ledande aktörerna i 
Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning.

Vi utbildar 
framtidens arbetskraft!
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Som gymnasielärling gör eleven minst halva 
tiden av sin utbildning ute på en arbetsplats. 
Eleven förväntas få samma kunskaper som 
de som läser ett skolförlagt yrkesprogram. 
De gymnasiegemensamma ämnen samt en 
del av yrkesämnena läser eleven på skolan.

Att läsa som lärling innebär att att man gör stora 
delar av sin utbildning i en annan miljö och där 
man blir en del av en arbetsgrupp på en 
arbetsplats. Det bidrar till att eleven skapar 
goda kontakter samt får en fot in 
i arbetslivet. 

Som lärling får eleven 1000 kr extra i 
lärlingsersättning i månaden från CSN. 

Gymnasielärling
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Det bästa av två världar

Vid en lärlingsanställning har eleven 
arbetsplatsen som sin skola och gör där minst 

hälften av tiden av sin gymnasieutbildning och får 
lön under tiden.

För arbetsgivare och företagare blir det en 

möjlighet att att säkra successionen när de om 
tre år kommer att ha en fullärd ny medarbetare.

Gymnasial 
lärlingsanställning -



8

Det bästa av två världar

Som gymnasial lärlingsanställd läser eleven 
samma kurser och har samma gymnasiemål som 

på ett traditionellt yrkesprogram. Den stora 
skillnaden är att eleven är anställd på en 

arbetsplats, och får lön under sin utbildning.

Eleven har en handledare som hen följer och 
arbetar med på arbetsplatsen.

Gymnasial 
lärlingsanställning -
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APL står för arbetsplatsförlagt lärande. 
Det är den del av utbildningen som eleven 
får ute på en arbetsplats, omgiven av 
yrkesmänniskor att lära av.

På APL-platsen tilldelas eleven arbetsuppgifter 
som är en del av arbetsplatsens vardag. Dessa 
uppgifter löser eleven med stöd och hjälp av sin 
yrkeslärare och handledare. Desto mer utbildad 
eleven blir, desto mer ansvar får hen på APL-
platsen.

APL
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AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med 
verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. AcadeMedia finns 
i hela utbildningskedjan, från förskola via grundskola och 
gymnasieskola till vuxenutbildning. 

Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en 
långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma 
samhällsbygget. Inom AcadeMedia arbetar 16 900 medarbetare 
fördelat på drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och 
vuxenutbildningar.

Vår vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning och vårt mål 
är att bidra till nödvändiga och positiva förändringar, både för enskilda 
individer och för samhället som helhet – ”Change through education”.
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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
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Vi leder utvecklingen av svensk yrkesutbildning.

För oss innebär det att alla våra elever når sina 
mål och alla våra utbildningar leder till jobb.

Vi är rekommenderade av branscherna och 
arbetsgivarna efterfrågar särskilt våra elever.

Alla vill ha jobb hos oss och elever som vill ha 
jobb söker till våra skolor.

Vi är efterfrågade att vara med och påverka 
framtiden för yrkesutbildning både i Sverige och 
utomlands. 

Vår vision
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Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat samt 
har en god sammanhållning.

Praktiska Gymnasiet Helsingborg ger dig en bra 
grund att stå på. Vi har goda relationer med 

många företag, något som du har nytta av både 
under din skoltid och efter din examen. Under 

din APL får du möjlighet till att skapa goda 
kontakter för framtiden.

En stor andel av våra elever får jobb direkt efter 
examen, något vi som skola är mycket stolta 
över och ser som ett kvitto på att vi gör något 

bra.

Vår skola
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Bygg och anläggning – Målare , Anläggare 
och Träarbetare
El och energi – Elteknik

Fordon och Transport – Personbil
Hantverk – Hår- och Makeupstylist
Industriteknik – Svetsteknik
VVS och Fastighet – VVS och Fastighet
Introduktionsprogram – IMY och IMV

Våra program 


