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Vi reserverar oss för eventuella förändringar i utbudet av våra program och inriktningar.  
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Om du hellre vill plugga vidare har du möjlighet att läsa grundläggande högskolebehörighet  
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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.

//  REKTORN HAR ORDET

VÄLKOMMEN  
TILL OSS!
PRAKTISKA GYMNASIET KRISTIANSTAD ÄR SKOLAN  

DÄR APL-PLATSER BLIR TILL ARBETSPLATSER.

Som lärling hos oss består hälften av din utbildning av undervisning inne på skolan 

och andra hälften av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får dessutom 1000 kr extra 

av CSN utöver studiebidraget.

Vi vill ge dig en utbildning som du har nytta av och som leder till jobb. För oss 

är det viktigt att du får ta del av ditt yrke som det ser ut i verkligheten, samtidigt 

som du får grund kunskaper i de gymnasiegemensamma ämnena. De 

flesta av våra program läser du som lärlingsutbildningar. Du behöver 

inte ha några förkunskaper för att utbilda dig till ett yrke men du behöver 

vara nyfiken, framåt och intresserad av att ta dig an nya uppgifter.

Du får en bra början
När du läser på skolan bjuder vi dig på frukost innan lektionerna börjar. Din 

lunch äter du på restaurang Metropol där du varje dag kan välja mellan 

fem olika rätter. Som elev blir du alltid sedd av vår personal och har 

alltid någon att vända dig till om ett problem skulle uppstå. Tack vare de 

små klasserna bli du snabbt en i gemenskapen, både i din klass och i 

resten av skolan. Eleverna umgås över programgränserna och även  

över årskullarna.

Vi ser dig
Rektorn och lärarna på skolan vet vem du är, vilken inriktning du går och  

vad du har för intressen. Det är inte ovanligt att lärarna kan namnen på  

alla eleverna på skolan.

Välkommen till gemenskapen!

// Bo Berntsson, rektor 

//  FAKTARUTA

Nationella program: 7
Inriktingar: 11

Introduktionsprogram: Ja

Elever: 315

 praktiskakristianstad 

 Praktiska Gymnasiet Kristianstad

Praktiska Gymnasiet Kristianstad

Stridsvagnsvägen 7

291 39 Kristianstad

praktiska.se/kristianstad
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//  DET BÄSTA MED OSS

LÄRLING

Hos oss kan du läsa som 

lärling. Det innebär att hälften 

av din utbildningstid är ute på 

en arbetsplats (APL).

UF

På alla våra program har du 

möjlighet att starta och driva 

UF-företag. Det ger dig goda 

möjligheter att starta eget 

företag inom det yrke du  

utbildar dig till.



//  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

LÖRDAG
13 NOVEMBER

TORSDAG
9 DECEMBER

LÖRDAG
22 JANUARI

ONSDAG
13 APRIL

LÖRDAG
7 MAJ

11.00 – 13.00

17.00 – 19.00

11.00 – 13.00

17.00 – 19.00

11.00 – 13.00

//  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 

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 APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

PROGRAMMET ÄR ETT SNABBT SÄTT ATT FÅ 
IN EN FOT PÅ ARBETSMARKNADEN. JAG HAR 
UNDER MIN GYMNASIETID JOBBAT EXTRA DÅ 
JAG LÄSER SOM LÄRLINGSELEV.”

 -  Hasan, elev

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 ÄR ETT AKTIVT OCH KREATIVT YRKE 
MED VARIERANDE ARBETSUPPGIFTER, MAN FÅR 
TRÄFFA MYCKET KUNDER OCH ARBETA BÅDE 
INOM- OCH UTOMHUS. PERFEKT FÖR DEN SOM 
BÅDE VILL SKAPA OCH HA ETT STABILT ARBETE”

 - Alexandra, elev

13

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 

15

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
Lastbilar och mobila maskiner - Verkstad och elteknik ................................ 100p 
Lastbilar och mobila maskiner - Basteknik ...................................................... 100p
Lastbilar och mobila maskiner - Service och underhåll 1 ............................ 100p
Lastbilar och mobila maskiner - 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 APL-plats.

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 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 

JAG TRIVS PÅ SKOLAN! LEKTIONERNA ÄR  
INTRESSANTA OCH JAG LÄR MIG VERKLIGEN 
FORDONSYRKET FRÅN GRUNDEN. MAN  
BEHÖVER INGA FÖRKUNSKAPER FÖR 
ATT SÖKA.
 - Josefine, elev

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 APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

17

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, el-och 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 APL-plats 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 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 

OM DU VÄLJER PRAKTISKA GYMNASIET KAN DU 
BÖRJA ARBETA DIREKT EFTER DIN GYMNASIE- 
EXAMEN. INRIKTNINGEN TRANSPORT GER STORA 
MÖJLIGHETER TILL ATT LÄSA IN FLERA OLIKA 
BEHÖRIGHETER OCH KÖRKORT.”

 - Qalandari, elev

19

LASTBILS-  
CHAUFFÖR
SÖKKOD: FTTRA

PROGRAM // FORDON OCH TRANSPORT 
INRIKTNING // TRANSPORT 

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 APL-plats.

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 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 

ROLIGT PROGRAM MED MÅNGA MÖJLIGHETER, 
MAN KAN ARBETA INOM MYCKET. PROGRAMMET 
PASSAR DEN SOM ÄR SOCIAL MEN TRÄNAR SAM-
TIDIGT DEN OSÄKRE. JAG VET ATT JAG KOMMER 
HA ETT JOBB EFTER GYMNASIET.”

 - Michael, elev
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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 900P
Entreprenörskap ....................................................................................................... 100p 
Personlig försäljning 1 ............................................................................................ 100p 
Servicekunskap ........................................................................................................ 100p
Praktisk marknadsföring 1 .................................................................................... 100p
Affärsutveckling och ledarskap ............................................................................ 100p
Branschkunskap inom handel .............................................................................. 100p
Handel och hållbar utveckling............................................................................... 100p
Information och kommunikation 1 ...................................................................... 100p
Inköp 1 ......................................................................................................................... 100p

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 APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

FÖRSÄLJNING  
OCH SERVICE
SÖKKOD: FSFOROL

PROGRAM // FÖRSÄLJNING OCH SERVICE 
INRIKTNING // FÖRSÄLJNING OCH SERVICE

Låter marknadsföring, service, entreprenörskap och ekonomi spännande?  

Då är försäljning och service ett bra val för dig.

Utbildningen ger dig kunskaper om försäljningsteknik, näthandel, inköp och 

service. Under dina tre år hos oss kommer du bland annat få planera, genom-

föra och följa upp kampanjer och exponeringar i butiker. För att du ska bli en 

skicklig talare och säljare får du lära dig presentationsteknik samt att hantera 

olika digitala medier. Du kommer få skapa, driva och marknadsföra ditt egna 

UF-företag och framställa en virtuell verksamhet där du lär dig mer om kostnader, 

material och entreprenörskap.

Efter gymnasiet kan du jobba som butikssäljare, entreprenör eller med näthandel, 

logistik och kundservice. Om du vill plugga vidare och exempelvis fördjupa dina 

kunskaper inom ekonomi, 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 

ATT UTBILDA SIG TILL FRISÖR ÄR BÅDE  
UTMANANDE OCH ROLIGT. DET ÄR BRA ATT  
MAN ÄR UTE PÅ PRAKTIK FRÅN BÖRJAN SÅ  
MAN LÄR SIG HUR DET FUNKAR ATT ARBETA  
PÅ RIKTIGT!”

 - Linda, elev

FRISÖR
PROGRAM // HANTVERK 
INRIKTNING // FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

SÖKKOD: HVFRS
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POÄNGPLAN

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

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

PROGRAMGEMENSAMMA  ÄMNEN 400P
Entreprenörskap ....................................................................................................... 100p 
Hantverk - introduktion .......................................................................................... 200p
Tradition och utveckling .......................................................................................... 100p

INRIKTNINGSÄMNEN 300P
Frisör 1 ........................................................................................................................ 200p 
Material och miljö .................................................................................................... 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 barberare får du ett kreativt jobb inom en snabbväxande bransch. Till skillnad 

från frisöryrket fokuserar du på skägg, rakning och herrfrisyrer. Du kan välja att 

jobba på salong, både i Sverige och utomlands, eller starta eget.

Utbildningen ger dig kunskaper inom klipp- och rakningstekniker och du får lära 

dig behandlingar av olika hårtyper och skägg. Vi går igenom färg- och produktlära 

samt begrepp och terminologi för branschen. Du får även kunskaper om eget  

företagande, kundservice och marknadsföring. Som barberare arbetar du kreativt 

med färg och form i en väldigt kundorienterad och social roll. Du lär känna 

många människor och kan skapa ditt eget nätverk.

 

När du börjar hos oss får du ett kit med olika saxar, kammar, rakknivar och borstar. 

Alla maskiner och verktyg finns i skolans salong där vi övar på alla praktiska 

och teoretiska moment. Vid studenten är du certifierad barberare och är mer än 

redo att börja jobba. Vi samarbetar med varumärket Noberu of Sweden som erbjuder 

produkter inom manlig skönhetsvård och använder oss av deras produkter i våra 

salonger. Deras skickliga barberare utbildar även våra lärare. 

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 

25

HÅR- OCH   
MAKEUPSTYLIST
SÖKKOD: HVFRS

PROGRAM // HANTVERK 
INRIKTNING // FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

POÄNGPLAN

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

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

PROGRAMGEMENSAMMA  ÄMNEN 400P
Entreprenörskap ....................................................................................................... 100p 
Hantverk - introduktion .......................................................................................... 200p
Tradition och utveckling .......................................................................................... 100p

INRIKTNINGSÄMNEN 300P
Frisör 1 ........................................................................................................................ 200p 
Material och miljö .................................................................................................... 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

JAG HAR ALLTID ÄLSKAT ATT MÅLA OCH RITA SÅ 
FÖR MIG ÄR DETTA HELT RÄTT YRKESVAL. ATT FÅ 
VARA BÅDE KREATIV OCH SOCIAL I SKOLAN OCH 
PÅ PRAKTIKEN ÄR SÅ KUL!”

 - Tova, elev

Som hår- och makeupstylist får du ett kreativt och självständigt arbete inom 

skönhets branschen. Skönhetsbranschen fortsätter att växa och du har möjlighet 

att rikta in dig på det område du vill, exempelvis bröllop eller modefotograferingar.

Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur du exempelvis lägger 

en bas och arbetar med skuggning till mer avancerade, kreativa och konstnärliga 

tekniker. Du får lära dig om olika produkter, kemi och trender. Vi går även igenom 

service, eget företagande, marknadsföring och försäljning för att du ska kunna 

driva ditt eget företag.

När du börjar hos oss får du får du ett kit med penslar och makeup som du 

arbetar med under hela utbildningen. På skolan har vi en egen salong där du får 

öva på alla moment och kan ta emot kunder. I slutet på utbildningen genomför 

du ett yrkesprov för att få din diplomering som makeupstylist. Du kan välja att 

jobba i butik eller som frilansande stylist.

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 

PROGRAMMET PASSAR DEN SOM ÄLSKAR DJUR. 
JAG VILLE ARBETA NÄRA DJUR OCH JAG ÄR MED 
DJUREN DAGLIGEN. EFTER GYMNASIET SKA JAG 
STUDERA VIDARE TILL LEGITIMERAD DJURSJUK-
SKÖTARE”

 - Ellinor, elev

SÖKKOD: NBDJR

DJURVÅRDARE
PROGRAM // NATURBRUK 
INRIKTNING // DJURVÅRD
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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 ......................................................................................................................... 100p 
Entreprenörskap ....................................................................................................... 100p
Naturbruk ................................................................................................................... 200p

INRIKTNINGEN DJURVÅRD 500P
Djurens biologi .......................................................................................................... 100p 
Djuren i naturbruket ................................................................................................ 100p
Djurhållning ............................................................................................................... 100p
Sällskapsdjur 1 ......................................................................................................... 100p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård...................................................... 100p

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 APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

Tycker du om djur och vill lära dig mer om deras beteenden? Som djurvårdare får 

du möjlighet att jobba med din passion och kan välja att specialisera dig på det du 

tycker är intressant. För dig som vill jobba nära naturen är detta ett bra val.

Under utbidlningen får du en inblick i djurens behov och samspelet med oss 

människor. Du får även lära dig att sköta djuranläggningar och kan efter utbildningen 

arbeta som djurskötare inom lantbruk eller djurvårdare. 

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 

DET ÄR EN FÖRDEL ATT KUNNA SPENDERA EN 
STÖRRE DEL AV STUDIERNA PÅ EN RIKTIG ARBETS- 
PLATS. VVS-MONTÖR ÄR ETT OMVÄXLANDE ARBETE 
DÄR MAN FÅR TRÄFFA MÅNGA MÄNNISKOR OCH 
DESSUTOM ÄR DET BRA LÖN!”

 - Alfons, elev

SÖKKOD: VFVVS 

VVS-MONTÖR
PROGRAM // VVS OCH FASTIGHET 
INRIKTNING // VVS
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POÄNGPLAN

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

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

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

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

PROGRAMFÖRDJUPNING 900P
Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. 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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SÖKKOD: VOVAR 

UNDERSKÖTERSKA
PROGRAM // VÅRD OCH OMSORG 
INRIKTNING // VÅRD OCH OMSORG

31

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 1 400P
Anatomi och fysiologi 1 .............................................................................................50p
Anatomi och fysiologi 2 .............................................................................................50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 ............................................... 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 ............................................... 100p
Gerontologi och geriatrik ....................................................................................... 100p
Hälso- och sjukvård 1 ............................................................................................. 100p
Hälso- och sjukvård 2 ............................................................................................. 100p
Omvårdnad 1 ............................................................................................................. 100p
Omvårdnad 2 ............................................................................................................. 100p
Psykiatri 1 ................................................................................................................... 100p
Psykiatri 2 ................................................................................................................... 100p
Psykologi 1 ....................................................................................................................50p
Samhällskunskap 1a2 ...............................................................................................50p
Social omsorg 1 ........................................................................................................ 100p
Social omsorg 2 ........................................................................................................ 100p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 ........................................................... 100p

PROGRAMFÖRDJUPNING 200P
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 ÄR BÅDE ROLIGT OCH INTRESSANT. 
JAG FÅR LÄRA MIG MASSOR OM KROPPEN OCH 
TRÄNA PÅ ATT BEMÖTA PATIENTER. 
EFTER GYMNASIET SKA JAG LÄSA VIDARE TILL 
MITT DRÖMYRKE SJUKSKÖTERSKA.”

 - Nova, elev

Som undersköterska får du jobba med människor och ta hand om och stötta dem 

som behöver din hjälp. Du får en bred utbildning och kan välja vilken typ av arbets-

plats du vill vara på. För dig som vill studera vidare inom vård och omsorg är detta 

en väldigt bra grund.

Under utbildningen får du lära dig praktiska metodövningar och teoretiska begrepp som 

du behöver kunna i arbetet som undersköterska. Du får arbeta med människor i 

olika åldrar och med olika hälsa. I din utbildning kombineras medicin, pedagogik, 

psykologi, sociologi och vårdvetenskap för att du ska få en helhetssyn av människan. 

Efter studenten är du utbildad undersköterska och kan arbeta med bland annat 

akutsjukvård, äldreomsorg, hälsopedagogik eller på en förlossningsavdelning.

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 
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.
35



36

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.
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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 KRISTIANSTAD 
Stridsvagnsvägen 7  |  291 39 Kristianstad
www.praktiska.se/kristianstad

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.

LÖRDAG
13 NOVEMBER

TORSDAG
9 DECEMBER

LÖRDAG
22 JANUARI

ONSDAG
13 APRIL

LÖRDAG
7 MAJ

11.00 – 13.00

17.00 – 19.00

11.00 – 13.00

17.00 – 19.00

11.00 – 13.00


