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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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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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Våra utbildningar ger 
dig flera möjligheter



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.

NYA LOKALERFÖRSTKLASSIG SKOLA 

– BYN Vi flyttar in i utökade 

fräscha lokaler hösten 

2021, inklusive ny uteplats.
Vi är en branschrekommen

derad skola av BYN (Bygg

nadsindustrins Yrkesnämnd) 

som består av representanter 

från Byggnads, Sveriges 

Bygg industrier, Maskin

entreprenörerna och SEKO.

//  REKTORN HAR ORDET

VÄLKOMMEN  
TILL OSS!
PRAKTISKA GYMNASIET JÖNKÖPING ÄR EN SKOLA MED STORA GEMEN-

SKAPEN. HOS OSS MÖTER VÅRA LÄRARE DIG BÅDE SOM ELEV OCH SOM 

INDIVID. VI VET ATT ALLA ÄR OLIKA. OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR, OLIKA 

SÄTT ATT TA TILL SIG INFORMATION, OLIKA MÅL I LIVET.

Vårt mål är att ge dig så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas med dina 

gymnasie studier. Vi värnar om dig som elev och arbetar väldigt individuellt, då vi  

anpassar oss efter varje elevs unika förutsättningar och behov. Klasserna är små  

och gemenskapen stor, vilket gör att alla blir sedda och hörda.

I utbildningen ingår det mycket APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Om du väljer att läsa 

som lärling har du ungefär hälften av din skoltid som APL på ett eller flera företag. 

Som lärling får du dessutom 1 000 kr extra i månaden av CSN. Att ha mycket APL gör 

att du som elev får en bra insyn i branschen och känner dig trygg i din arbetsroll. Via 

din APLplats får du möjlighet att skapa 

värdefulla kontakter inför framtiden. Det 

gör att en hög andel av våra elever har 

jobb direkt efter studenten. 

Hos oss kan du även läsa in högskole

behörighet. Det ger dig fler valmöjligheter 

och bättre förutsättningar för både jobb 

och vidare studier efter examen. 

Välkommen in i gemenskapen!

// Magnus Boström, rektor

// Åsa Vårbrant, bitr. rektor

// Jessica Raymondson, SYV 

//  FAKTARUTA

Nationella program: 5
Inriktingar: 9
Introduktionsprogram: Ja

Elever: 160

 praktiskajonkoping

 Praktiska Gymnasiet Jönköping

Praktiska Gymnasiet Jönköping

Ekhagsringen 17

554 56 Jönköping

praktiska.se/jonkoping
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//  DET BÄSTA MED OSS

På bilden ser du oss som är kontaktpersoner om du vill höra av 
dig till oss med frågor eller funderingar.
Skolledningen flankerar vår SYV som är i mitten av bilden.

Från vänster; Magnus Boström, rektor, Jessica Raymondson, SYV och 

Åsa Vårbrant, bitr. rektor.



//  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

76

//  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

TISDAG
9 NOVEMBER

ONSDAG
15 DECEMBER

TORSDAG
27 JANUARI

TISDAG
26 APRIL

17.00 – 19.00

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

15.00 – 17.00

//  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 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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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 

10

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 APLplats.

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

TOTALT: 2500P

SEDAN ÅRSKURS 1 HAR JAG HAFT APL PÅ SAMMA 
FÖRETAG OCH NU NÄR JAG TAR STUDENTEN BÖRJAR 
JAG SOM ANSTÄLLD PÅ FÖRETAGET”

  Rasmus, årskurs 3

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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//  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 APLplats.

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

TOTALT: 2500P

JAG HAR REDAN FÅTT KÄNNA PÅ YRKET I SKOLAN 
OCH OCKSÅ FÅTT GÖRA EN KORTARE PRAKTIK. JAG 
SER VERLIGEN FRAM EMOT DE KOMMANDE TVÅ 
ÅREN DÅ JAG SKA UT SOM LÄRLING PÅ EN FIRMA.”

  Cajsa, årskurs 1

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 APLplats 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 
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SÖKKOD: FTKAR

BILLACKERARE
PROGRAM // FORDON OCH TRANSPORT 
INRIKTNING // KAROSSERI OCH LACKERING

JAG HAR NU PRAKTIK 3 DAGAR I VECKAN OCH ÄR 
UTE SOM LÄRLING PÅ DEN FIRMA SOM JAG ÄR 
LOVAD JOBB PÅ EFTER MIN UTBILDNING.”

  Simon, årskurs 2

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 KAROSSERI OCH LACKERING 400P
Riktningsteknik  introduktion .............................................................................. 200p 
Lackeringsteknik  introduktion ........................................................................... 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 APLplats.

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

TOTALT: 2500P

Har du ett intresse för bilar och skulle tycka det var roligt att jobba med service 

och underhåll? Som billackerare får du arbeta i en fordonsverkstad och kan välja 

att specialisera dig på det du tycker är roligt.

Utbildningen ger dig kunskap om lackering av fordon och reparation av karosserier. 

Karossen är bilens utsida eller skelett som håller ihop bilen. Det är ett brett program 

där du får lära dig att vara serviceinriktad, bli van att arbeta i fordonsverkstad 

och inte minst att arbeta med händerna. Fordons och transportbranschen 

utvecklas hela tiden och kommer att ge dig många spännande möjligheter i 

arbetslivet. Efter studenten kan du bland annat arbeta som billackerare eller 

bilskadereparatör.

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 APLplats 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 

17

JAG LÄSER TILL LASTBILSMEKANIKER OCH PÅ 
MIN PRAKTIKPLATS ARBETAR JAG MED ATT SERVA 
OCH REPARERA KOMMUNENS BUSSAR.”

  Jafar, årskurs 2

LASTBILS- 
MEKANIKER
SÖKKOD: FTLAS

PROGRAM // FORDON OCH TRANSPORT 
INRIKTNING // LASTBIL OCH MOBILA MASKINER

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 LASTBIL OCH MOBILA MASKINER 400P
Verkstad och elteknik .............................................................................................. 100p 
Basteknik .................................................................................................................... 100p
Service och underhåll 1 .......................................................................................... 100p
Service och underhåll 2 .......................................................................................... 100p

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 APLplats.

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

TOTALT: 2500P

Har du ett intresse för tunga maskiner och lastbilar? Som lastbilsmekaniker får du 

jobba med maskiner och arbeta med avancerad teknik.

Under utbildningen lär du dig att reparera, felsöka och underhålla tunga fordon 

och maskiner. Du får bland annat kunskap om att hitta komplicerade elektronikfel, 

hur man reparerar hydraulik i en lastbil och reparerar krockskador. Fordons och 

transportbranschen utvecklas hela tiden och kommer att ge dig många spännande 

utmaningar i arbetslivet. Det är en bred utbildning där du får lära dig att vara 

service inriktad, bli van att arbeta i fordonsverkstad och inte minst att arbeta med 

händerna. Efter din utbildning kan du arbeta som exempelvis lastbilsmekaniker 

eller maskinmekaniker.

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 APLplats 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 

JAG BÖRJADE MINA STUDIER PÅ PRAKTISKA I JÖNKÖPING 

SOM ELEV PÅ INTRODUKTIONSPROGRAMMET. NÄR JAG NU 

AVSLUTAR MIN SKOLGÅNG MED EN EXAMEN BÖRJAR JAG 

SAMTIDIGT EN ANSTÄLLNING PÅ DEN BILFIRMA JAG  

VARIT PÅ UNDER DE SISTA ÅREN AV MIN UTBILDNING.”

  Mike, 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
Fordons och transportbranschens 
villkor och arbetsområden ..................................................................................... 200p
Fordonsteknik  introduktion ................................................................................ 200p

INRIKTNINGSÄMNEN 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. 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 APLplats.

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

TOTALT: 2500P
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PERSONBILS-  
MEKANIKER
SÖKKOD: FTPER

PROGRAM // FORDON OCH TRANSPORT 
INRIKTNING // PERSONBIL

Har du redan ett stort intresse för bilar? Eller drömmer du om ett varierande 

yrke? Då är personbilsmekaniker rätt utbildning för dig. Du får lära dig om bilens 

alla funktioner och kan välja att specialisera dig på det som du tycker är roligast. 

Låter hybridteknik, självkörande bilar eller programmering spännande?

Under utbildningen kommer du att få testa på och lära dig flera olika moment; 

såsom serviceteknik, oljebyte, systemteknik, eloch hybridteknik samt broms 

och motorbyte. Du kommer även att få arbeta med säkerhetssystem för både 

manuella och automatiserade bilar. Då tekniken ständigt utvecklas ställs det nya 

krav på branschen. Miljöaspekter, elektronik och säkerhet är bara några av dem. 

När du börjar hos oss får du arbetskläder med skyddsglasögon och stålhätteskor. 

Alla verktyg och maskiner som du behöver finns i skolans verkstad. Både i vår 

verkstad och på din APLplats kommer du att få lära dig nya redskap.  

Efter examen kommer du att ha de kunskaper som krävs för att arbeta som 

exempelvis personbilsmekaniker, lantbruksmaskinsmekaniker, servicetekniker 

eller inom försäljning. Du kan även välja att läsa kurser inom entreprenörskap 

om du är intresserad av att starta eget företag.

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 APLplats 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 
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LASTBILS-  
CHAUFFÖR
SÖKKOD: FTTRA

PROGRAM // FORDON OCH TRANSPORT 
INRIKTNING // TRANSPORT 

MEDELLÖN FÖR EN 
LASTBILSCHAUFFÖR

(ENL. STATISTIK FRÅN SCB)

NY UTBILDNING!
START HÖSTEN 2021

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 TRANSPORT 500P
Yrkestrafik 1a ............................................................................................................. 200p 
Yrkestrafik 1b ............................................................................................................. 300p

PROGRAMFÖRDJUPNING 700P
 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 APLplats.

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

TOTALT: 2500P

Drömmer du om att bli lastbilschaufför? Yrket passar dig som är serviceinriktad 

och vill arbeta med att leverera olika sorters gods till kunder och terminaler.

Under utbildningen får du praktisk kunskap så att du kan lasta, lossa, hantera 

gods och köra. Vi går även igenom teoretisk kunskap inom logistik, trafikregler 

och transportsystem. Arbetet som lastbilschaufför är självständigt och du får 

ofta lösa problem på egen hand. Fordons och transportbranschen utvecklas 

hela tiden och kommer att ge dig många spännande möjligheter i arbetslivet. 

Det är en bred utbildning där du får lära dig att vara serviceinriktad samt blir 

van att arbeta i verkstad och på lager.

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 APLplats 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 

JAG LÄSER TILL SVETSARE OCH HAR REDAN 
KOMMIT UT PÅ PRAKTIK. JAG STORTRIVS MED 
MIN UTBILDNING OCH I SOMMAR HAR JAG 
FERIEARBETE PÅ PRAKTIKPLATSEN”

  Alexi, årskurs 1

SÖKKOD: INSVE

SVETSARE
PROGRAM // INDUSTRITEKNIK 
INRIKTNING // SVETSTEKNIK
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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
Industritekniska processer 1 ................................................................................. 100p 
Människan i industrin 1 .......................................................................................... 100p
Produktionskunskap 1 ............................................................................................ 100p
Produktionsutrustning 1 ......................................................................................... 100p

INRIKTNINGEN SVETSTEKNIK 400P
Produktutveckling 1 ................................................................................................. 100p 
Kälsvets 1 ................................................................................................................... 100p
Svets grund ................................................................................................................ 100p
Tillverkningsunderlag 1 .......................................................................................... 100p

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 APLplats.

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

TOTALT: 2500P

Som svetsare får du ett praktiskt och skapande jobb och får samtidigt vara del av 

en spännande och varierande bransch. Under dina tre år lär du dig att behärska 

olika svetsmetoder som ger dig en bred kompetens. Du får även testa på olika 

spetskunskaper för att du ska kunna rikta in dig mot det du tycker är intressant.

Under utbildningen får du lära dig olika svetsmetoder såsom TIG, MMA, MAG och 

gassvetsning. För att bli en skicklig svetsare behöver du även teoretiska kunskaper 

om kvalitetskrav, tillverkning, ekonomi, materialkostnader och säkerhet. Vi arbetar 

även en del med produktutveckling, du kommer få ta fram en produkt utifrån en idé 

som du jobbar vidare med till färdigt resultat.

När du börjar hos oss får du din personliga skyddsutrustning med flamsäkra kläder, 

glasögon, hörselskydd, handskar och en svetshjälm som du får ta med dig hem efter 

studenten. Du får även ett set med personliga verktyg såsom rits och millimeterstock. 

Efter studenten kan du arbeta som svetsare inom många olika fält. Exempelvis 

som TIGsvetsare inom mejeribranschen, byggnadssmed eller på en offshore

verksamhet som en oljerigg. Du kan också välja att läsa vidare till undervattens

svetsare eller arbeta som bilreparatör, bilbyggare, motorcykelbyggare eller konstnär.

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 APLplats 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 

JAG VALDE UTBILDNINGEN FÖR ATT JAG VILL 
KOMBINERA MITT INTRESSE FÖR HÄSTAR 
OCH RIDNING MED MITT ANDRA INTRESSE 
SOM HANDLAR OM LEDARSKAP OCH ATT SE 
MÄNNISKOR VÄXA”

  Carin, årskurs 1

SÖKKOD: NBHAT

RIDSKOLECOACH
PROGRAM // NATURBRUK 
INRIKTNING // HÄSTHÅLLNING
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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
Biologi 1 ...................................................................................................................... 100p 
Entreprenörskap ....................................................................................................... 100p
Naturbruk ................................................................................................................... 200p

INRIKTNINGEN HÄSTHÅLLNING - RIDSKOLECOACH 700P
Djurens biologi .......................................................................................................... 100p 
Fordon och redskap ................................................................................................. 100p
Djurhållning ............................................................................................................... 100p
Hästkunskap 1 .......................................................................................................... 100p
Hästkunskap 2 .......................................................................................................... 100p
Ridning och körning ................................................................................................. 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.
Hästkunskap 3 .......................................................................................................... 100p
Aktivitetsledarskap .................................................................................................. 100p
Kommunikation ........................................................................................................ 100p
Ridning 1 ..................................................................................................................... 100p
Aktiviteter och upplevelser  ................................................................................... 100p

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

Har du ett stort intresse för hästar? I yrket som ridskolecoach får du möjlighet 

att jobba med djurvård och ledarskap i en miljö nära naturen.

Under utbildningen förbereds du både teoretiskt och praktisk för ett arbete inom 

hästnäringen. Du får stor kunskap kring hästar som varvas med praktisk träning 

i ridning, körning och hästhantering. Vi kommer även att fokusera på ledarskap 

och du får lära dig att leda och förmedla kunskap till andra.

Hästnäringen är en spännande bransch som är i ständig rörelse framåt, där 

du har möjlighet att utvecklas inom sportens olika områden. För att möta den 

ökade efterfrågan inom hästsporten behövs personal som är väl förberedd för 

utmaningen och älskar att arbeta med hästar och människor. Efter utbildningen 

finns möjlighet att börja jobba direkt eller läsa vidare, exempelvis till hippolog 

på högskola eller universitet. Den praktiska undervisningen sker på Vissmålens 

Ridklubb, en av Jönköpings största ridskolor med bred verksamhet.

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 APLplats får du ett brett 

kontaktnät med värdefulla referenser.

Om du vill plugga vidare efter gymnasiet, exempelvis till hippolog på högskola eller 

universitet, 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 

BAGARE ÄR ETT HANTVERKSYRKE DÄR JAG FÅR 
ANVÄNDA MIN KREATIVITET. JAG KAN VARMT 
REKOMMENDERA DENNA UTBILDNING!”

  Valentino, årskurs 3

27

BAGARE OCH 
KONDITOR
SÖKKOD: RLBAG

PROGRAM // RESTAURANG OCH LIVSMEDEL 
INRIKTNING // BAGERI OCH KONDITORI 

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
Hygien ......................................................................................................................... 100p 
Livsmedels och näringskunskap 1 .................................................................... 100p
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel ........................................... 100p
Service och bemötande 1 ....................................................................................... 100p

INRIKTNINGEN BAGERI OCH KONDITORI 300P0p
Bageri 1 ....................................................................................................................... 100p 
Choklad och konfektyr ............................................................................................ 100p
Konditori 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 APLplats.

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

TOTALT: 2500P

Yrket som bagare eller konditor är ett perfekt val för dig som vill kombinera matlag-

ning med hantverk, kreativitet och noggrannhet. Efter ditt första år väljer du inriktning 

och får specialisera dig inom det hantverk du tycker är roligast. Vid examen har du 

lärt dig de tekniker du behöver för att bli en skicklig bagare eller konditor.

Under utbildningen lär du dig bland annat att riva en deg, slå limpor, klippa och 

fläta olika degar. Under konditorikurserna tränar vi på att göra tårtor, bakelser och 

chokladdoppade bitar. Du får teoretiska kunskaper om hantverkets historia, olika 

råvaror och vilka tillverkningsmetoder du ska använda för ett lyckat resultat. Under 

utbildningen får du träna på att skapa produkter på flera olika sätt och efter en kundförfrågan.

Skolans bageri är utrustat med alla maskiner och redskap som behövs för tillverkning. 

Efter studenten kan du arbeta i små och stora verksamheter som bland annat 

bagare eller konditor.

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. Du lär dig naturligt det tempo som branschen kräver och får djupare 

kunskap om bakning i större produktion. Din handledare och dina yrkeslärare på 

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

29

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 introduktionspro

gram 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 
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.

IMA // INDIVIDUELLT ALTERNATIV 
Saknar du fler betyg från grundskolan än de som krävs för program inriktat 

val? Då kan individuellt alternativ passa dig. Utbildningen kan innehålla 

grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av 

gymnasieskolans kurser. När du börjar hos oss utgår vi från vad du kan och 

anpassar utbildningen efter dig.

När är jag behörig till IMY?
Inga behörighetskrav finns. Prata med studie och yrkesvägledare på din 

grundskola eller med rektorn på Praktiska Gymnasiet.
31
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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 provapådagar 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 

Simon går tredje och sista året på Bageri och 
konditoriutbildningen här på Praktiska Gymnasiet 
Jönköping. Genom utbildningen får han utlopp 
för sin kreativa sida och möjlighet att skapa 
fantastiska bakverk.

Varför valde du Restaurang och  

livsmedelsprogrammet?

– Jag har alltid vetat att jag hör hemma i köket, 

men dom sista åren har bakning varit den delen 

jag brunnit för och därför valde jag Bageri och 

konditori. Programmet passar mig väldigt bra för 

att jag får ut min kreativa sida och får skapa saker. 

Jag valde skolan eftersom att det är en liten 

skola där varje elev får ett eget schema utefter 

elevens behov.

Hur är det att plugga på Praktiska Gymnasiet 

Jönköping?

– Jag tycker skolan är en väldigt bra skola för 

dom anpassar sitt lärande efter elevernas behov. 

JAG HAR TRÄFFAT  
VÄNNER FÖR LIVET! 

Min klass är jättehärlig och lärarna är helt fanta

stiska. Dom vill verkligen att vi elever ska lära 

oss och dom gör det på bästa sätt.

Hur är det att vara på praktik?

– Det är fantastisk att vara på praktik, jag har 

lärt mig 70% av allt jag kan genom att vara ute 

på riktiga arbetsplatser. Jag får lära mig allt möjligt 

inom konditori vilket är jätteroligt!

Vad vill du göra efter studenten? 

– Efter studenten drömmer jag om att plugga 

vidare utomlands, men jag kanske väljer en 

högskola här i Sverige som passar mig.

Vad är det roligaste du gjort under utbildningen? 

– Det roligaste var nog gymnasiearbetet vi gjorde 

nu i trean. Mitt bästa minne från gymnasietiden 

är nog att jag har träffat vänner för livet genom 

den här utbildningen.

Vad vill du ge för tips till de som ska börja  

gymnasiet i höst?

– Välj något du vill göra i 3 år. Det är viktigt.  

Om man vill uppleva en fantastisk gymnasietid 

tycker jag man ska välja Praktiska Gymnasiet 

Jönköping.

JAG FÅR LÄRA MIG ALLT MÖJLIGT INOM KONDITORI 
VILKET ÄR JÄTTEROLIGT!”

Simon, Restaurang och Livsmedelsprogrammet // Bagare och konditor
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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.

35

Tamer går årskurs 3 på måleriprogrammet här 
på Praktiska Gymnasiet Jönköping. Han trivs 
bra på skolan och lärarna finns alltid där och 
stöttar. Tamers utbildningen har redan gett 
honom ett färdigt jobb efter studenten och han 
längtar till att börja arbeta och tjäna pengar!

Varför valde du Praktiska Gymnasiet Jönköping? 

– Hade hört mycket gott om skolan när jag skulle 

göra mitt gymnasieval. Att jag valde just Bygg 

och anläggning med inriktning på måleri är för 

att jag alltid varit intresserad av det här yrket 

och få jobba fysiskt. Det är väldigt omväxlande 

och den ena dagen är aldrig den andra lik. Jag är 

jättenöjd med mitt val!

Vad tycker om skolan? 

– Jag stortrivs med elever och personal här. Alla 

är schyssta mot varandra. Lärarna hjälper alltid 

till på alla sätt och stöttar oss i allt. Lokalerna 

är väldigt bra också, vi fick en ny bygggård i år 

vilket är kul!

EN BRA UTBILDNING  
SOM HJÄLPT MIG ATT FÅ JOBB 

//  ELEVINTERVJU 
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Hur är det att vara på praktik?

– Jag stortrivs med företaget jag gör praktik på 

och med min handledare Peter. Han är toppen! 

Jag får testa på precis allt inom måleriyrket.

Vad vill du göra efter studenten? 

– Efter studenten vill jag börja jobba. Jag har 

fått jobb på företaget som jag gör praktik på 

just nu så planen är att börja där efter jag gått 

ut skolan. Om några år kanske jag kommer 

vilja plugga vidare också, men just nu vill jag 

börja jobba och tjäna pengar.

Vad vill du ge för tips till de som ska börja  

gymnasiet i höst?

– Se till att hänga i redan från början, både i skolan 

och på praktikplatsen. Då kommer det gå hur 

bra som helst. Dessutom vill jag tipsa om att 

man söker hit till Praktiska Gymnasiet. Alla lärare 

och personal är väldigt bra här. Skolan har gett 

mig en bra utbildning och hjälpt mig fått ett 

jobb. Det är jag jätteglad över!

JAG STORTRIVS MED ELEVER 
OCH PERSONAL HÄR”

Tamer, Bygg och anläggningsprogrammet // Målare



PRAKTISKA GYMNASIET JÖNKÖPING 
Ekhagsringen 17  |  554 56 Jönköping
www.praktiska.se/jonkoping

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.

TISDAG
9 NOVEMBER

ONSDAG
15 DECEMBER

TORSDAG
27 JANUARI

TISDAG
26 APRIL

17.00 – 19.00

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

15.00 – 17.00


