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ETT YRKESPROGRAM ÄR ETT RIKTIGT SMART FRAMTIDSVAL!
Efter studenten kan du börja jobba och tjäna pengar, starta eget bolag eller studera vidare
på högskola eller universitet. Från höstterminen 2023 ger alla nationella yrkesprogram dig
grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier.

// Läs mer om vad det innebär på praktiska.se
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i utbudet av våra program och inriktningar.
Se vår hemsida praktiska.se för mer information om vilka program och inriktningar vi erbjuder på respektive skola.
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// OM VÅR SKOLA

// FAKTARUTA

Nationella program: 7
Inriktningar: 7
Introduktionsprogram: Ja
Elever: 143
Lunch: Serveras i matsal

VÅRA UTBILDNINGAR
LEDER TILL JOBB!

praktiskagymnasiettrollhattan
Praktiska Gymnasiet Trollhättan
Praktiska Gymnasiet Trollhättan
Lasarettsvägen 9D
461 52 Trollhättan

VISST FINNS DET ANDRA PROGRAM ATT VÄLJA MELLAN…
MEN ETT YRKESPROGRAM ÄR ETT RIKTIGT SMART FRAMTIDSVAL!

praktiska.se/trollhattan

Efter studenten kan du välja att börja jobba och tjäna pengar, starta eget bolag eller
läsa vidare på högskola/universitet. Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram
de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. Du behöver alltså
inte välja till några kurser om du vill plugga vidare på högskola eller universitet.
Däremot kan du välja bort högskolebehörigheten, om du istället vill fokusera
på dina yrkeskurser. Du börjar läsa de högskoleförberedande kurserna i
årskurs 2 och kan då bestämma hur du vill göra. Alla våra program ger dig
flera valmöjligheter efter studenten, oavsett vilka kurser du väljer att läsa.
Vi tror på att varva teori med mycket praktik, det ger en helhet i under
visningen. Mycket praktik gör att du som elev tidigt får testa på yrket och
det du lärt dig i skolan. På din APL-plats får du bra kunskaper om yrket och
skapar värdefulla kontakter för ditt framtida arbetsliv. Många av våra elever
har en anställning direkt efter studenten, ofta på sin APL-plats. Bra va? Våra
yrkeslärare har en bred erfarenhet från branschen och har koll på det du behöver
kunna. Genom sitt stora engagemang ser de till att du är väl förberedd för
framtiden, efter ditt livs bästa skoltid.
Varmt välkommen till oss!
// Linda Eriksson Lind, rektor
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// DET BÄSTA MED OSS

UTLANDSPRAKTIK

UF

PRAKTIK

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.

Många av våra
utbildningar ger dig möjlighet
att starta eget företag. Hos
oss läser därför alla elever
entreprenörskap och startar
egna UF-företag.

Hos oss har du minst 15
veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du kan
även välja att läsa som
lärling, då är hälften av din
utbildning på en APL-plats.
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// PRAKTIK

// ERASMUS

VAD BETYDER
APL?

UTLANDSPRAKTIK

PÅ HÖGSTADIET KALLAS DET FÖR PRAKTIK, PÅ GYMNASIET KALLAR VI DET

VILL DU GÖRA DIN SKOLGÅNG TILL ETT ÄVENTYR?

FÖR APL. DET STÅR FÖR ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE OCH ÄR EN STOR,

GÖR DIN PRAKTIK UTOMLANDS!

VIKTIG OCH ROLIG DEL AV DIN GYMNASIEUTBILDNING. DU GÖR DIN APL PÅ
ETT FÖRETAG, OMGIVEN AV ERFARNA YRKESMÄNNISKOR ATT LÄRA AV.
Under din utbildning har du minst 15 veckors APL och kan göra den på en eller flera arbetsplatser. Genom din APL får du testa på arbetsuppgifterna och ditt blivande yrke på riktigt,
praktiken ger dig också ge en god grund för personlig utveckling. Något som arbetsgivarna
verkligen uppskattar!
Hur går det till?
På din APL-plats tilldelas du arbetsuppgifter som är en del av arbetsplatsens vardag. Dessa
uppgifter löser du med stöd och hjälp av din handledare på arbetsplatsen och din yrkeslärare
på skolan. Ju mer utbildad du blir inom ditt yrke, desto mer ansvar får du på din APL-plats.
Under praktiken följer du arbetsplatsens arbetstider.
När börjar man göra APL?
När du börjar göra din APL varierar mellan våra program. Det beror på att man för vissa yrken
behöver mer förkunskap om exempelvis säkerhet innan man kan börja sin praktik. Prata med
rektorn eller yrkesläraren för just det program du är intresserad av så berättar vi mer!

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!

Tove i Venedig

Belal i Vicenza
With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union
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// ELEV FÖR EN DAG

// VÄLKOMMEN TILL OSS

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

KOM OCH VAR
PRAKTISK HOS OSS!
SOM ELEV FÖR EN DAG KAN DU TESTA PÅ DET PROGRAM DU ÄR INTRESSERAD
AV. UNDER DITT BESÖK FÅR DU HÄNGA MED PÅ LEKTIONER, TRÄFFA ELEVER

LÖRDAG
8 OKTOBER
11.00 – 13.00

ONSDAG
18 JANUARI
17.00 – 19.00

TORSDAG
17 NOVEMBER
17.00 – 19.00

TISDAG
4 APRIL
17.00 – 19.00

OCH LÄRA KÄNNA VÅRA LÄRARE.
Att vara Elev för en dag är ett bra sätt att se om programmet och vår skola passar dig!
Självklart kan du ta med dig en vän eller klasskompis på besöket. Du bokar din plats på
vår hemsida. Vi hittar tillsammans en dag och tid som passar dig!
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R

R

Gör din
anmälan här

Gör din
intresseanmälan här
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// VÅRA UTBILDNINGAR

PEDAGOGISKT OCH
SOCIALT ARBETE
SÖKKOD: BFPEAOL
PROGRAM // BARN OCH FRITID
INRIKTNING // PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

KURSER OCH POÄNGPLAN
Vill du arbeta med barn och unga, gillar att ta ansvar och har god samarbetsförmåga?
Då kan barn och fritidsprogrammet passa dig.
Under utbildningen får du bland annat lära dig om olika steg i barns uppväxt, deras
mentala utveckling och pedagogiskt ledarskap. Du lär dig om kroppsspråk, vilka
signaler du sänder ut och hur du är en bra ledare.
Vi pratar självklart om barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Du kommer
även att läsa kurser i psykologi, arbetsmiljö och specialpedagogik där du lär dig
hur man hanterar barn med särskilda behov. När du tagit studenten kan du bland
annat arbeta som elevassistent, barnskötare eller personlig assistent.
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.

På alla yrkesprogram ingår det
grundläggande högskolebehörighet,
det gör att du kan plugga vidare efter
studenten om du skulle vilja det.
Du kan också välja bort högskole
behörigheten om du istället vill
fokusera på dina yrkeskurser.
Vi hjälper dig hålla dörrarna öppna
för fler valmöjligheter!

R

Kurser och poängplan hittar du här.

ATT LÄSA BARN OCH FRITID FÖRBEREDER OSS
FÖR ATT ARBETA SOM T EX ELEVASSISTENT
ELLER BARNSKÖTARE.”
- Terese och Felicja, elever
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// VÅRA UTBILDNINGAR

SNICKARE
SÖKKOD: BAHUS

PROGRAM // BYGG OCH ANLÄGGNING
INRIKTNING // HUSBYGGNAD

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.

KURSER OCH POÄNGPLAN
På alla yrkesprogram ingår det

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

grundläggande högskolebehörighet,

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

det gör att du kan plugga vidare efter

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

studenten om du skulle vilja det.

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

Du kan också välja bort högskole

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

behörigheten om du istället vill

följer du hela byggprocessen från start till mål.

fokusera på dina yrkeskurser.

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

Vi hjälper dig hålla dörrarna öppna

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

för fler valmöjligheter!

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

R

Kurser och poängplan hittar du här.

på nya uppgifter för första gången. Din handledare och dina yrkeslärare på
skolan ser till att du lär dig det senaste inom branschen. Genom din APLplats får du ett brett kontaktnät med värdefulla referenser.

ATT GÅ PÅ BYGGPROGRAMMET INNEBÄR INTE
BARA ATT LÄRA SIG HUSBYGGNAD OCH ATT
FÅ EN UTBILDNING, UTAN ÄVEN ATT HJÄLPA
VARANDRA OCH FÅ NYA VÄNNER”
- Smilla, elev
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// VÅRA UTBILDNINGAR

ELEKTRIKER
SÖKKOD: EEELT

PROGRAM // EL OCH ENERGI
INRIKTNING // ELTEKNIK

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
yrkescertifikat. I jobbet får du chans att besöka många platser och kan jobba i
flera olika typer av projekt, exempelvis med nyproduktioner.

KURSER OCH POÄNGPLAN
På alla yrkesprogram ingår det

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

grundläggande högskolebehörighet,

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

det gör att du kan plugga vidare efter

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

studenten om du skulle vilja det.

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.

Du kan också välja bort högskole

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

behörigheten om du istället vill

energibesparande produkter, automation och styrning till olika ljuskällor.

fokusera på dina yrkeskurser.

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

Vi hjälper dig hålla dörrarna öppna

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

för fler valmöjligheter!

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

R

Kurser och poängplan hittar du här.

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.

APL ÄR BRA FÖR ATT MAN LÄR SIG HUR EN VANLIG
DAG INOM DITT YRKE KOMMER ATT SE UT OCH MAN
LÄR SIG MYCKET NÄR MAN SJÄLV FÅR VARA DÄR
OCH GÖRA DET SJÄLV.”
- Joel, elev
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// VÅRA UTBILDNINGAR

PERSONBILSMEKANIKER
SÖKKOD: FTPER

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

PROGRAM // FORDON OCH TRANSPORT
INRIKTNING // PERSONBIL

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-

KURSER OCH POÄNGPLAN

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

På alla yrkesprogram ingår det

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

grundläggande högskolebehörighet,

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

det gör att du kan plugga vidare efter
studenten om du skulle vilja det.

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

Du kan också välja bort högskole

verkstad och på din APL-plats kommer du att få lära dig nya redskap.

behörigheten om du istället vill

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

fokusera på dina yrkeskurser.

exempelvis personbilsmekaniker, lantbruksmaskinsmekaniker, servicetekniker
eller inom försäljning. Du kan även välja att läsa kurser inom entreprenörskap

Vi hjälper dig hålla dörrarna öppna

om du är intresserad av att starta eget företag.

för fler valmöjligheter!

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

Kurser och poängplan hittar du här.

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

R

kontaktnät med värdefulla referenser.

ATT LÄSA PÅ FORDONSPROGRAMMET INNEBÄR
ATT VARA MOTORINTRESSERAD OCH VILLIG ATT
TESTA NYA SAKER”
- Viggo, elev

16

17

// VÅRA UTBILDNINGAR

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.

KURSER OCH POÄNGPLAN

Utbildningen ger dig kunskaper om försäljningsteknik, näthandel, inköp och

På alla yrkesprogram ingår det

service. Under dina tre år hos oss kommer du bland annat få planera, genomföra 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.
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.
Efter gymnasiet kan du jobba som butikssäljare, entreprenör eller med näthandel,
logistik och kundservice.

grundläggande högskolebehörighet,
det gör att du kan plugga vidare efter
studenten om du skulle vilja det.
Du kan också välja bort högskole
behörigheten om du istället vill
fokusera på dina yrkeskurser.
Vi hjälper dig hålla dörrarna öppna
för fler valmöjligheter!

R

Kurser och poängplan hittar du här.

VI HAR LÄRT OSS MYCKET OM ATT TRÄFFA KUNDER,
GE SERVICE OCH SAMARBETE. NÖJDA KUNDER ÄR
VÅRA BÄSTA SÄLJARE”
- Blerina, Frida och Milica, elever
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// VÅRA UTBILDNINGAR

FRISÖR
SÖKKOD: HVFRS

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

Som frisör får du arbeta kreativt, följa trender och träffa mycket människor.
Under utbildningen får du bland annat lära dig om färgning och klippning av damoch herrfrisyrer. Om du vill starta eget företag eller arbeta utomlands är detta ett
bra yrkesval för dig.
Hos oss får du lära dig hantverket från grunden. Vi går igenom färglära, olika
historiska trender, uppsättningar och behandlingar för olika hårtyper. Du kan
sedan välja att avancera dig inom det du tycker är intressant.
När du börjar hos oss får du arbetskläder och ett frisörkit med olika saxar, kammar,
borstar, klippkappa och hårclips. På skolan har vi en fullt utrustad salong där vi
undervisar och övar på olika tekniker och moment. I salongen har vi möjlighet
att ta emot kunder för klippningar och behandlingar. Det finns även en kemi
avdelning där vi blandar färg och lär oss om produkternas innehåll. I slutet av
din utbildning har du möjlighet att avlägga ett delprov som arrangeras av frisör
branschen för att bli certifierad frisöraspirant. Efter det kräver branschen att du
ska göra 2 000 arbetstimmar på salong innan du kan ta ditt gesällprov som ger
dig en högre kvalificering, det innebär att du klättrar i lön.

KURSER OCH POÄNGPLAN
På alla yrkesprogram ingår det
grundläggande högskolebehörighet,
det gör att du kan plugga vidare efter
studenten om du skulle vilja det.
Du kan också välja bort högskole
behörigheten om du istället vill
fokusera på dina yrkeskurser.
Vi hjälper dig hålla dörrarna öppna
för fler valmöjligheter!

R

Kurser och poängplan hittar du här.

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.

ATT LÄSA TILL FRISÖR INNEBÄR ATT MAN HAR
MYCKET FRIHET ATT SKAPA OCH VARA KREATIV”
- Emilia, elev
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// VÅRA UTBILDNINGAR

BARBERARE
SÖKKOD: HVFRS

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

Kolla på filmen om inriktningen

R

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

KURSER OCH POÄNGPLAN

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

På alla yrkesprogram ingår det

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

grundläggande högskolebehörighet,
det gör att du kan plugga vidare efter
studenten om du skulle vilja det.
Du kan också välja bort högskole
behörigheten om du istället vill
fokusera på dina yrkeskurser.
Vi hjälper dig hålla dörrarna öppna
för fler valmöjligheter!

R

Kurser och poängplan hittar du här.

brett kontaktnät med värdefulla referenser.

SOM BARBERARE FÅR DU VARA KREATIV,
MEN OCKSÅ VÄLDIGT SOCIAL, DÅ DU MÖTER
MYCKET MÄNNISKOR”
- Anna-Victoria Goodison, lärare
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// VÅRA UTBILDNINGAR

UNDERSKÖTERSKA
SÖKKOD: VOVAR

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

KURSER OCH POÄNGPLAN
På alla yrkesprogram ingår det
grundläggande högskolebehörighet,
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 arbetsplats 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

det gör att du kan plugga vidare efter
studenten om du skulle vilja det.
Du kan också välja bort högskole
behörigheten om du istället vill
fokusera på dina yrkeskurser.
Vi hjälper dig hålla dörrarna öppna
för fler valmöjligheter!

R

Kurser och poängplan hittar du här.

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.

PÅ VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET LÄR
DU DIG ATT TRÄFFA OCH KUNNA HJÄLPA
MÄNNISKOR OCH UNDERLÄTTAR LIVET FÖR
DOM SOM BEHÖVER DET”
- Sadiyo, elev
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// INTRODUKTIONSPROGRAM

MED RÄTT VERKTYG
NÅR DU DINA MÅL
INTRODUKTIONSPROGRAM FINNS TILL FÖR ATT GE DIG SOM SAKNAR
GYMNASIEB EHÖRIGHET 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.
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 förutsättningar som utgångspunkt och är din väg mot att bli behörig till gymnasiet eller komma ut i
arbetslivet. 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 gymnasieprogram 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 exempelvis 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 introduktionsprogram via gymnasieantagningen.
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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 andraspråk, 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.
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// ELEVINTERVJU

JAG ÄLSKAR ATT
VARA PÅ MIN PRAKTIKPLATS!
Arbesa pluggar till Frisör på Hantverks
programmet på Praktiska Gymnasiet Trollhättan.
Hon säger att hon är nöjd med sitt val av program
och hon trivs i skolan för att alla kommer överens
med varandra, både lärare och elever.
Varför valde du att läsa till Frisör?
– Jag valde frisör för att jag alltid har varit intresserad
av frisörer och hur dom jobbar med alla färger och
produkter. Jag är nöjd med mitt program och det
passar mig för det är mycket att göra och man får
träffa nya fantastiska människor.

TIPS NÄR DU SKA
VÄLJA GYMNASIUM
Välj det som du själv vill! Vad tycker du är roligt?
Motivation resulterar ofta i bra resultat.

Hur är det att vara ute på praktik?
– Jag älskar att vara på min praktikplats, det är
det bästa som finns! Jag har fått göra en hel del
frisyrer på dockor och så har jag fått göra slingor.
Jag fick även vara med på en utbildning på
min praktikplats där vi lärde oss att göra
olika uppsättningar.
Vad är det roligaste du gjort på utbildningen?
– Mitt bästa minne är nog när mina vänner skulle
slinga mitt hår, det var det roligaste jag har
gjort på länge.

Hur är gemenskapen på skolan?
– Jag tycker om skolans alla lärare och elever,
gamla och nya! Det bästa med att vara här är att
man får lära sig så mycket i skolan om andra
människor, och man kommer jättebra överens
med lärarna. Jag tycker om mina lärare för dom
har hjälpt mig så mycket med allt. Om jag är
ledsen så börjar jag prata med en av mina lärare
och då blir jag glad igen och vill fortsätta jobba så
att jag lyckas.

Varför tycker du att man ska söka till
Praktiska Gymnasiet Trollhättan?
– För att det här är en jättebra skola och alla
kommer överens med alla, både lärare och
elever. Man trivs väldigt bra med de människor
som man har runt omkring sig och du får lära
dig jättemycket om din utbildning och om samhället som vi lever i just nu. Man får verkligen
den hjälp man behöver för att bli klar med skolan
och gå ut med bra betyg och kunna börja jobba
direkt efter studenten.

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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MAN FÅR VERKLIGEN DEN HJÄLP
MAN BEHÖVER”
Arbesa, Hantverksprogrammet // Frisör
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// ELEVINTERVJU

// VÅRA VÄRDEORD

PÅ PRAKTIKEN FÅR JAG SAMMA ANSVAR
OCH FÖRTROENDE SOM ÖVRIGA ANSTÄLLDA
Lars går tredje året på Fordons och transportprogrammet här på Praktiska Gymnasiet
Trollhättan. På inriktningen Personbil får
han lära sig göra däckbyten, felsökning, byta
växellåda eller lista ut varför ett backsystem
slutat fungerat. På praktiken får Lars lika
mycket ansvar som övriga anställda, det gör
att motivationen och intresset för yrket ökar
ännu mer.
Varför valde du Fordon och transport?
– Jag har alltid haft ett intresse för bilar och mopeder,
det är det jag sysslar med på fritiden. Att få in det
i vardagen och få jobba med det såg jag som ett
stort plus. Dessutom har min pappa jobbat på Saab
hela sitt liv och många av mina kompisar har samma
bilintresse som mig vilket varit en stor anledning till
att jag valde den här utbildningen.
Hur är det att plugga på Praktiska Gymnasiet?
– Det har blivit mycket bättre senaste året då vi fick
nya lokaler 2020, det blev ett stort lyft! När vi fick
nya lokaler blev arbetsmiljön tusen gånger bättre,
det känns fräscht och det blev roligare. Dessutom
är lärarna toppen! När jag gick i nian kom jag hit
på Öppet Hus och fick träffa fordonsläraren Adis, vi
fick mailkontakt och därefter bokade vi in ett tillfälle där jag fick komma till skolan och vara elev
för en dag. Jag fick träffa eleverna som gick Fordon

och transport och Adis visade mig hur det fungerade i verkstaden, vad man får göra inom yrket
och motiverade mig till att söka programmet.
Det är jag otroligt tacksam för. Eftersom klasserna
är mindre blir lärarna mer närvarande och det
uppskattar jag.
Hur är det att vara på praktik?
– Det är hur bra som helst, på praktiken får jag
många fler tillfällen att lära mig saker som jag
kanske inte hade fått möjlighet till genom att
enbart vara inne på skolan och arbeta i fordons
verkstaden. Dessutom får man mycket fria händer
på praktiken efter man varit där ett tag, jag
får samma ansvar och förtroende som övriga
anställda. Det gör att jag får ännu mer motivation och jag lär mig verkligen på riktigt. På min
praktikplats får jag göra vanlig service, däckbyten, felsökning, byta växellåda, fixa mopeder,
exempelvis service på en fyrhjuling eller lista ut
varför ett backsystem slutat fungerat.
Vad vill du ge för tips till de som går i nian
och ska söka gymnasiet?
– Mitt bästa tips är att komma hit och prata med
lärarna istället för att sitta med sina frågor och
funderingar. Om man funderar på ett yrkes
program är det bästa att man kommer hit och
upplever det genom att göra en Elev för en
dag-bokning. Dessutom tycker jag att man ska
söka just hit till Praktiska Gymnasiet Trollhättan
om man vill ha en rolig skolgång, det är mycket
praktik och lärare som alltid finns tillgängliga
och är engagerade.

DESSUTOM ÄR LÄRARNA TOPPEN!”
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Lars, Fordons- och transportprogrammet // Personbilsmekaniker

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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VÄLKOMMEN PÅ

ÖPPET HUS
LÖRDAG
8 OKTOBER
11.00 – 13.00
TORSDAG
17 NOVEMBER
17.00 – 19.00
ONSDAG
18 JANUARI
17.00 – 19.00
TISDAG
4 APRIL
17.00 – 19.00

Lasarettsvägen 9D | 461 52 Trollhättan
www.praktiska.se/trollhattan
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PRAKTISKA GYMNASIET TROLLHÄTTAN

Gör din
intresseanmälan här

