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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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ATT VÄLJA ETT YRKESPROGRAM ÄR ETT SMART VAL.  
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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.

//  REKTORN HAR ORDET

VÄLKOMMEN  
TILL OSS!
PRAKTISKA GYMNASIET BROMMA ÄR EN KREATIV

SKOLA MED KUNSKAP OCH FLEXIBILITET I FOKUS.

Hos oss arbetar du i moderna lokaler och kommer att vara väl förberedd när 

du ska ut i arbetslivet. Vi samarbetar med företag i Stockholm där du ges  

möjlighet till arbetsplatsförlagd utbildning (APL), och får känna på hur det är  

att jobba på riktigt.

Vi är en skola med nära relationer elever och personal emellan, vilket gör 

att det är en avslappnad stämning där allas tankar och idéer välkomnas. Vi 

vet att alla lär sig på olika sätt och ställer därför höga krav på oss själva för 

att skapa de bästa förutsättningarna för att du ska få en lärorik och rolig tid 

hos oss. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande.

APL
Hos oss har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Läser du

som lärling är minst hälften av din skoltid APL.

Möjlighet till högskolebehörighet
Hos oss kan du gå ut med både en yrkesexamen och ha möjlighet till  

fortsatta studier. Du kan genom det individuella valet välja kurser som ger 

dig högskolebehörighet. Våra lärare, övrig personal och jag som rektor vill 

hålla alla dörrar öppna för dig och hjälper dig att planera din studietid.

Välkommen till gemenskapen!

// Caroline Asplund, rektor 

//  FAKTARUTA

Nationella program: 4
Inriktningar: 6
Introduktionsprogram: Ja

Elever: ca 250

 praktiskagymnasietbromma

 Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma

Praktiska Gymnasiet Bromma

Johannesfredsvägen 15-17

168 69 Bromma

praktiska.se/stockholm-bromma
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//  DET BÄSTA MED OSS

PRAKTIK

Hos oss har du minst 15 

veckors APL (arbetsplats-

förlagt lärande). Du kan 

även välja att läsa som 

lärling, då är hälften av din 

utbildning på en APL-plats.

MÖJLIGHET TILL  

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Hos oss kan du läsa in  

högskolebehörighet så att du 

får fler valmöjligheter och bra 

förutsättningar för både jobb 

och vidare studier  

efter examen.



//  LÄRLINGSANSTÄLLNING

UNDER DIN GYMNASIETID HAR DU MÖJLIGHET TILL GYMNASIAL 

LÄRLINGS ANSTÄLLNING (GLA) SOM ÄR ETT MODERNT SÄTT ATT LÄRA SIG 

ETT YRKE. SOM ELEV FÅR DU HELT ENKELT DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR.

Du läser samma kurser och har samma gymnasiemål som på ett traditionellt  

yrkesprogram. Den stora skillnaden är att du är anställd på en arbetsplats  

där du tillbringar minst hälften av tiden under din gymnasieutbildning.  

GLA är perfekt för dig som lär dig bäst genom att göra saker på  

riktigt och som dessutom vill tjäna pengar. 

Det finns alltid möjlighet för dig att läsa kurser  

som ger högskolebehörighet.

FÅ LÖN MEDAN  
DU GÅR I SKOLAN

  Att få betalt samtidigt som jag utbildar mig  
är väldigt bra. Jag blir dessutom motiverad  
att lära mig när jag känner att jag får jobba  
på riktigt.”

Henric Liljegard, 
Praktiska Gymnasiet Nacka  

(gymnasial lärlingsanställning hos HSB Stockholm)

”

VILL DU GÖRA DIN SKOLGÅNG TILL ETT ÄVENTYR?

GÖR DIN PRAKTIK UTOMLANDS!

UTLANDS-  
PRAKTIK
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//  ERASMUS

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

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

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

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

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

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

start på karriären!

Projekten finansieras inom ramen för ERASMUS+ via Europeiska Unionen 

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

på platsen.

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

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

Praktiska Gymnasiet!



//  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.

98

KOM OCH VAR  
PRAKTISK HOS OSS!

Du kan även testa på att 

vara elev för en dag!  

Boka din plats på  

vår hemsida.

ÖPPET HUS
DATUM OCH TIDER

ONSDAG
1 DECEMBER

ONSDAG
26 JANUARI

ONSDAG
6 APRIL

MÅNDAG
9 MAJ

17.00 – 19.00

17.30 – 18.00

17.30 – 18.00

16.00 – 19.00
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

JAG VALDE ELTEKNIK FÖR ATT JAG VILL BÖRJA  
JOBBA EFTER GYMNASIET OCH TJÄNA BRA PENGAR. 
DU BORDE BÖRJA PÅ PRAKTISKA FÖR ATT  
LÄRARNA ÄR VÄLDIGT ÖDMJUKA OCH SNÄLLA”

 - Nadir, elev

SÖKKOD: EEELT

ELEKTRIKER
PROGRAM // EL OCH ENERGI 
INRIKTNING // ELTEKNIK
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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
Datorteknik 1a........................................................................................................... 100p 
Elektromekanik ........................................................................................................ 100p
Energiteknik 1 ........................................................................................................... 100p
Mekatronik 1 .............................................................................................................. 100p

INRIKTNINGEN ELTEKNIK 500P
Elkraftteknik ............................................................................................................... 100p 
Praktisk ellära ........................................................................................................... 100p
Elinstallationer .......................................................................................................... 200p
Kommunikationsnät 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

Yrket som elektriker passar dig som är praktiskt lagd och kanske redan har 

ett intresse för teknik. Efter studenten har du lärt dig arbeta med olika verktyg 

och små till stora maskiner på ett säkert sätt och är redo för nästa steg mot ett 

yrkes certifikat. I jobbet får du chans att besöka många platser och kan jobba i 

flera olika typer av projekt, exempelvis med nyproduktioner.

Under utbildningen får du lära dig hur elen skapas till att koppla det i väggen och 

får kunskap om teknik- och ellära. Vi går igenom motordrivning i olika maskiner 

och produkter och du kommer lära dig om olika nät, mätningar och belastningar. 

När man arbetar med el är säkerhetsfrågan oerhört viktig. Det är därför viktigt 

att du arbetar på rätt sätt och får lära dig om svenska lagar och regler inom branschen. 

Med ny teknik förändras yrket som elektriker snabbt, idag använder vi allt mer 

energibesparande produkter, automation och styrning till olika ljuskällor.

När du börjar hos oss får du ett set med verktyg att arbeta med samt arbetskläder 

med skyddsutrustning. I skolans egen verkstad har vi färdiga miljöer som du får 

öva på olika moment i. Våra kunniga yrkeslärare har arbetat inom branschen i 

många år och kan yrket utan och innan.

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: INSVE

SVETSARE
PROGRAM // INDUSTRITEKNIK 
INRIKTNING // SVETSTEKNIK

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
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 APL-plats.

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 TIG-svetsare 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 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 FÅR LÄRA MIG LAGA MAT, HUR MAN ARBETAR 
I ETT KÖK, HANTERAR MATVAROR OCH HUR MAN 
SERVERAR. DET ÄR OCKSÅ FOKUS PÅ SERVICE OCH 
KUNDKONTAKT.”

 - Livy, elev

SÖKKOD: RLKOK 

KOCK
PROGRAM // RESTAURANG OCH LIVSMEDEL 
INRIKTNING // KÖK OCH SERVERING

15

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 KÖK OCH SERVERING 300P
Mat och dryck i kombination ................................................................................. 100p 
Matlagning 1 .............................................................................................................. 100p
Servering 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

Om du gillar matlagning eller vill arbeta med service för att ge gästen en upplevelse 

utöver det vanliga är detta ett program för dig. Du får lära dig yrket från grunden 

för att efter utbildningen kunna gå direkt till arbetslivet eller plugga vidare.

Under utbildningen får du de kunskaper, både praktiska och teoretiska, som du 

behöver för att kunna arbeta inom restaurang och livsmedelsbranschen. Exempelvis 

olika tillagningsmetoder, hur du kan sätta ihop olika råvaror och kombinera mat 

och dryck. Du får möjlighet att kreativt skapa egna rätter och recept och få förståelse 

för helheten för att skapa den bästa måltidsupplevelsen.

För att kunna avancera sig och bli en skicklig kock är grunderna A och O. Du lär dig 

använda olika redskap, knivtekniker och tillagningsmetoder samt kalkylering av 

råvaror och förenklad företagsekonomi. När du börjar hos oss får du en egen kock-

rock, mössa, byxor och skor. Skolans kök är utrustat med redskap och moment 

från restaurangbranschen för att du ska få de bästa möjligheterna att öva och lära.

Efter studenten kan du arbeta som kock eller servitör/servitris inom t.ex. catering, 

restaurang, deli eller café. Det finns stora jobbmöjligheter och du kommer få nära 

kontakt med branschen redan under dina tre år hos oss. 

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 

17

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

SÖKKOD: VFFAS

POÄNGPLAN

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

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

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

INRIKTNINGEN FASTIGHET 300P
Praktisk ellära ........................................................................................................... 100p 
Fastighetsförvaltning .............................................................................................. 100p
Fastighetsservice - byggnader ............................................................................. 100p

PROGRAMFÖRDJUPNING 900P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. Kontakta skolan för att gå igenom programfördjupningar för 
det program du är intresserad av.

GYMNASIEARBETE 100P
Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning på gymnasiet. Det är ditt eget 
projekt som du tillsammans med en lärare på skolan ansvarar för. Det är 
möjligt att göra detta arbete på din APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

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

underhåll. Efter studenten är du färdig fastighetsskötare och kan börja arbeta 

direkt. I jobbet får du träffa mycket människor och arbeta i flera olika miljöer.

Under utbildningen lär du dig allt om fastighetsskötsel inom tekniska anläggningar 

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

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

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

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

ge god service till kunder.

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.

JAG HAR ALLTID KUL NÄR JAG ÄR I SKOLAN. 
LÄRARNA ÄR KANON, NÄR JAG STÄLLER EN 
FRÅGA KOMMER DE FRAM OCH SVARAR OCH 
FÖRENKLAR ALLT”

 - Amir, elev
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

JAG FÅR GÖRA I PRINCIP ALLT SOM HAR MED VÅRT 
YRKE ATT GÖRA. APL ÄR OERHÖRT LÄRORIKT OCH 
GEMENSKAPEN PÅ BYGGET FÅR MIG ATT KÄNNA 
MIG SOM EN RIKTIG VVS:ARE”

 - Malte, elev

SÖKKOD: VFVVS 

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

19

POÄNGPLAN

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

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

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

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

PROGRAMFÖRDJUPNING 900P
 Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill 
utbilda dig till. Kontakta skolan för att gå igenom programfördjupningar för 
det program du är intresserad av.

GYMNASIEARBETE 100P
Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning på gymnasiet. Det är ditt eget 
projekt som du tillsammans med en lärare på skolan ansvarar för. Det är 
möjligt att göra detta arbete på din APL-plats.

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

TOTALT: 2500P

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

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

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

eget bolag.

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

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

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

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

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

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

industri rörmontör, isoleringsmontör eller VVS-montör.

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

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

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

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

med värdefulla referenser.

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

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

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

SÖKKOD: SXDAC 

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

VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS?

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

Under utbildningen läser du ämnen som till exempel 

däckstjänst, tanklasthantering, miljö och säkerhet. Första 

året får du en säkerhetsutbildning med livräddnings-

utrustning och brandbekämpning. Din praktik genom-

förs på fartyg i handelssjöfarten och ombord på vårt 

skolfartyg. Under din praktik ingår du i besättningen ombord 

och utför arbetsuppgifter med hjälp av din handledare. 

Prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola 

eller hör av dig till Praktiska Gymnasiet Kalmar om  

du är intresserad av programmet. 

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

- Timmy, elev

VILL DU HA HELA VÄRLDEN 

SOM ARBETSPLATS?



INTRODUKTIONSPROGRAM FINNS TILL FÖR ATT GE DIG SOM SAKNAR 

GYMNASIE BEHÖRIGHET CHANS ATT KOMMA IN PÅ ETT NATIONELLT PROGRAM 

ELLER BÖRJA ARBETA DIREKT EFTER AVSLUTADE STUDIER. TILL HÖGER SER 

DU VILKA INTRODUKTIONSPROGRAM DU KAN LÄSA PÅ VÅR SKOLA. 

//  INTRODUKTIONSPROGRAM

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

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

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

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

en gemensam poängplan.

Vilka ämnen läser jag på ett introduktionsprogram? 
Du läser svenska, engelska och/eller matematik som du saknar godkända betyg i från grund-

skolan. 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 
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IMY vänder sig till dig som inte har de godkända betyg från grundskolan som 

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

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

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

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

söka till ett yrkesprogram.
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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 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.

Viggo läser till VVS-montör hos oss på Praktiska 
Gymnasiet Bromma. Han valde skolan för att 
det är mycket praktiskt och det är lätt att få 
jobb efter studenten.

Varför valde du VVS- och fastighetsprogrammet?

– Jag valde VVS för att jag ville gå med min kompis 

Malte. Men jag tittade på videomaterial, gick till 

flera skolor - den här är inte närmast hem, men 

den är bäst. Det passar mig, det är bra betalt och 

man kan även utbilda sig vidare. Jag är nöjd med 

mitt val, det är både praktiskt och teoretiskt.

Vad tycker du om skolan?

– Jag tycker om skolan. Det är bra personal - en 

bra gemenskap, man kan snacka med alla. Och 

man lär sig mycket på APL. Klassen är schysst - 

alla kan prata med alla. Lokalerna är också bra, 

här är det ljusa färger och allt är fräscht. Och verkstan 

är inte som man tror, den är ren och fräsch.

Hur är lärarna på skolan?

– Jag tycker om mina lärare. Tompa är alltid på 

mig, så att jag skärper mig. Mycket pepp från 

lärarna. De följer alltid upp på vad man har gjort.

JAG SKA PLUGGA VIDARE  
TILL LÄRARE ELLER INGENJÖR

Hur är det att vara på praktik (APL)?

– När det kommer till APL:en är det blandade 

känslor. Det var slitsamt men man lärde sig 

himla mycket, så det var värt allt jobb. Vi fick 

göra allt möjligt, vi hängde, kopplade och 

installerade radiatorer. Vi gjorde stamarbete 

också.

Vilket är ditt drömjobb?

– Mitt drömyrke är att bli musiker, men förutom 

det vill jag gärna bli VVS lärare. Först ska jag 

jobba två år efter studenten, få mitt VVS certifikat 

och sedan bli antingen lärare eller ingenjör. 

Givetvis ska jag plugga vidare.

Vad är det bästa med Praktiska Gymnasiet?

– Det bästa här är matkortet, det har förgyllt 

min gymnasienärvaro. Att svetsa har varit sjukt 

kul, det gjorde mig glad. APL:en var också kul, 

slitsamt men kul.

Har du några tips till de som ska börja  

gymnasiet i höst?

– Om jag skulle ge något tips till de som börjar här 

till hösten skulle jag säga: Håll ut till APL:en. 

Även om det var slitsamt på min praktikplats 

har jag lärt mig massor. Ska ni välja någon skola 

kom till Praktiska Gymnasiet Bromma. Trevliga 

lärare och det är mång kulturellt. Kom!

JAG TYCKER OM MINA LÄRARE”

Viggo, VVS- och fastighet // VVS

//  ELEVINTERVJU 
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Smilla går i åk 1 hos oss och gör just nu sin praktik 
på Usine vid Medborgarplatsen. Hon får servera, 
vara i köket och göra lite av varje, hon berättar att 
hon lärt sig supermycket.

Varför valde du ditt program?

– Jag är intresserad av mat och tycker om att jobba 

praktiskt, det är därför som jag har valt Restaurang 

och livsmedel med inriktning Kök och servering. 

Det är superkul. Jag har inte ångrat mitt val.

Hur trivs du i skolan?

– På skolan är det lugnt, det är en lugn miljö. Alla 

är oftast glada, man hör bara skratt i korridorerna. 

Det är både praktiskt och teoretiskt på lektionerna, 

men jag föredrar det praktiska. Man måste inte 

kunna allt när man börjar, jag har till exempel läst 

in grundskole matematiken, som jag saknade från 

nian. Allt är lättare här. Och min klass är superbra, 

alla är väldigt coola.

ALLA ÄR OFTAST GLADA, MAN HÖR  
BARA SKRATT I KORRIDORERNA
 

//  ELEVINTERVJU 
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Vad tycker du om undervisningen och lärarna  

på skolan?

– Jag tycker supermycket om lärarna här. De frågar 

ofta om man behöver hjälp och de bjuder gärna på 

sig själva. En bra blandning mellan teoretiskt och 

praktiskt, vilket gör att man inte tröttnar på något. 

Vi har två dagar APL mitt i veckan och sedan teori 

övriga dagar.

Vad vill du göra efter studenten?

– När jag är klar med mina tre år vill jag läsa vidare 

på högskolan. Jag funderar på att bli mäklare 

men vill fortfarande jobba med mat i någon form. 

Så jag vet inte riktigt vad det blir. Jag tycker om 

att jobba med händerna.

Varför tycker du att man ska söka hit?

– Jag tycker att ni ska välja Praktiska Stockholm 

Bromma för det är fantastiska lärare, underbara 

elever och det är superkul på lektionerna. Ja, det 

är helt enkelt en bra skola. Miljön spelar roll och 

här har vi lärare som motiverar och det är lagom 

med elever. Jag tycker om att åka till skolan.

DET ÄR SUPERKUL. JAG HAR INTE 
ÅNGRAT MITT VAL.”
Smilla, Restaurang och Livsmedel  // Kock
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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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PRAKTISKA GYMNASIET BROMMA
Johannesfredsvägen 15-17  |  168 69 Bromma
www.praktiska.se/stockholm-bromma

VÄLKOMMEN PÅ

ÖPPET HUS

KOM OCH VAR  
PRAKTISK HOS OSS!

Du kan även testa på att 

vara elev för en dag!  

Boka din plats på  

vår hemsida.

ONSDAG
1 DECEMBER

ONSDAG
26 JANUARI

ONSDAG
6 APRIL

MÅNDAG
9 MAJ

17.00 – 19.00

17.30 – 18.00

17.30 – 18.00

16.00 – 19.00


