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INNEHÅLL  

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. 3

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.
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//  OM VÅR SKOLA

VÅRA UTBILDNINGAR  
LEDER TILL JOBB!

VISST FINNS DET ANDRA PROGRAM ATT VÄLJA MELLAN…  

MEN ETT YRKESPROGRAM ÄR ETT RIKTIGT SMART FRAMTIDSVAL! 

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!

// Sofi Westerin, rektor 

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.

PRAKTIK

Hos oss har du minst 15 

veckors APL (arbetsplats-

förlagt lärande).

//  FAKTARUTA

Nationella program: 7
Inriktingar: 9
Introduktionsprogram: Ja

Elever: 250

Lunch: Serveras på restaurang

 praktiskauppsala

 Praktiska Gymnasiet Uppsala

Praktiska Gymnasiet Uppsala

Sylveniusgatan 1

754 50 Uppsala

praktiska.se/uppsala
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//  DET BÄSTA MED OSS

SMÅ KLASSER

Vi är en mindre skola med 

små klasser. Våra lärare har 

möjlighet att anpassa under-

visningen efter dig och ge det 

stöd som behövs. Vi erbjuder 

även extra tid för läxläsning 

på skolan.
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VILL DU GÖRA DIN SKOLGÅNG TILL ETT ÄVENTYR?

GÖR DIN PRAKTIK UTOMLANDS!

UTLANDS-  
PRAKTIK

//  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!

With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Belal i Vicenza

Tove i Venedig
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//  PRAKTIK

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

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

VIKTIG OCH ROLIG DEL AV DIN GYMNASIEUTBILDNING. DU GÖR DIN APL PÅ 

ETT FÖRETAG, OMGIVEN AV ERFARNA YRKESMÄNNISKOR ATT LÄRA AV. 

VAD BETYDER  
APL?
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Under din utbildning har du minst 15 veckors APL och kan göra den på en eller flera arbets-

platser. 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!
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//  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!

ONSDAG
23 NOVEMBER

17.00 – 19.00

TISDAG
17 JANUARI
17.00 – 19.00

ONSDAG
19 APRIL

17.00 – 19.00

Gör din 
intresseanmälan här

R

//  ELEV FÖR EN DAG

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 

OCH LÄRA KÄNNA VÅRA LÄRARE. 

KOM OCH VAR
PRAKTISK HOS OSS!

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!

Gör din 
anmälan här

R
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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!

Kurser och poängplan hittar du här.

//  VÅRA UTBILDNINGAR 
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DET ÄR BRA OCH TREVLIGA LÄRARE SOM HAR 
ROLIGA LEKTIONER SOM INTE ÄR LÅNGTRÅKIGA. 
MATEN ÄR DEN BÄSTA SKOLMATEN JAG ÄTIT”

 - Leo, elev

SNICKARE
PROGRAM // BYGG OCH ANLÄGGNING 
INRIKTNING // HUSBYGGNAD

SÖKKOD: BA-UPG
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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.
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KURSER OCH POÄNGPLAN

På alla yrkesprogram ingår det 
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

JAG TYCKER DEFINITIVT ATT DET ÄR BRA 
LÄRARE PÅ SKOLAN. PÅ PRAKTIKEN LÄR 
JAG MIG DET RIKTIGA ARBETET BÄTTRE OCH 
DET ÄR MÅNGA BRA MÄNNISKOR DÄR”

 - Adam, elev

MÅLARE
PROGRAM // BYGG OCH ANLÄGGNING 
INRIKTNING // MÅLERI

SÖKKOD: BA-UPG
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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.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

SÖKKOD: EE-UPG

ELEKTRIKER
PROGRAM // EL OCH ENERGI 
INRIKTNING // ELTEKNIK
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PÅ MIN APL-PLATS FÅR JAG BLAND ANNAT GÅ 
IN I BOSTÄDER OCH RIVA NER ALL GAMMAL EL, 
DRA NYA KABLAR OCH SÄTTA IN EN NY CENTRAL 
OCH ARMATURER”

 - Mohammed, elev

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

intresse för teknik. Efter studenten är du certifierad elektriker och har lärt dig 

arbeta med olika verktyg och små till stora maskiner på ett säkert sätt. 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.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

JAG LÄR MIG MYCKET OM YRKET PÅ PRAKTIKEN, 
JAG FÅR VARA MED OCH GÖRA DET SOM ALLA 
ANDRA GÖR. MIN HANDLEDARE ÄR TREVLIG OCH 
BRA PÅ ATT LÄRA UT”

 - Norbert, elev
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SÖKKOD: FT-UPG

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

Är du intresserad av fordon- och transportbranschen och vill ha ett varierande yrke där 

du får arbeta med hela kroppen? Då är karosseri och lackering utbildningen för dig! Som 

billackerare arbetar du främst med tre områden; slipning, spackling och lackering. Varje 

steg innefattar viktig teknik som vi kommer öva på under hela utbildningen. 

När du börjar hos oss får du arbetskläder med stålhätteskor, jacka, byxor och handskar. 

Du får även din egen andningsmask för lackering samt en overall. Nyckeln till en bra 

lackering handlar om grundarbetet. Därför ligger mycket fokus på att lära sig sliptekniker 

och spackling. När du gör ett lackeringsjobb får du ofta spackla, hamra och slipa i om-

gångar tills att ytan är redo att lackeras. Du får lära dig blanda och mixa färg för att få fram 

olika nyanser och toner. En annan stor del av lackeringsjobbet handlar om att använda rätt 

medel och redskap för att inte skada ytan.

Som lackerare arbetar du ofta med starka kemikalier, därför är det viktigt att du använder 

rätt skyddsutrustning. Du får lära dig vad produkterna innehåller och varför de kan vara 

farliga och skadliga. När du har tagit din examen kan du arbeta som billackerare, bilskade-

reparatör eller inom karosseri. Du har även möjlighet att arbeta inom branschens kund-

service och försäljning.

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under utbildningen kommer 

du att göra APL på ett riktigt företag. Här får du chans att testa på de moment du lärt dig i 

skolan och utveckla dina kunskaper samtidigt som du får en fot in i arbetslivet. Vi hjälper dig 

att hitta en APL-plats, men vill du vara på ett specifikt företag går det bra att söka en egen 

APL-plats. 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 

JAG GILLAR PRAKTIKEN FÖR JAG FÅR LÄRA MIG 
ANDRA ARBETSSÄTT ÄN I SKOLAN OCH TRÄFFAR 
MÄNNISKOR MED SAMMA INTRESSE FÖR BILAR 
SOM JAG HAR”

 - Erik, elev
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PERSONBILS-  
MEKANIKER
SÖKKOD: FT-UPG

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.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

PRAKTIKEN ÄR DET ABSOLUT BÄSTA! JAG FÅR STÅ I 
KASSAN, SKYLTA I FÖNSTREN, HJÄLPA PERSONALEN 
OCH DESIGNA SKYLTDOCKORNA. JAG TRÄFFAR NYA 
MÄNNISKOR VARJE DAG OCH LÄR MIG OLIKA GREJER 
HELA TIDEN”

 - Ronny, elev
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FÖRSÄLJNING  
OCH SERVICE
SÖKKOD: FS-UPG

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.

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.
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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!

Kurser och poängplan hittar du här.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

JAG FÅR ERFARENHET OCH MÖJLIGHET ATT SE 
HUR DET ÄR PÅ EN RIKTIG ARBETSPLATS. JAG 
FÅR OCKSÅ LÄRA MIG SAKER SOM JAG INTE KAN 
LÄRA MIG I SKOLAN SOM T EX KUNDBEMÖTANDE”

 - Saga, elev

SÖKKOD: HVFLO-UPG

FLORIST
PROGRAM // HANTVERK 
INRIKTNING // FLORIST
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Som florist erbjuds du ett kreativt yrke där du får jobba med blommor, färg och 

form. Inriktningen passar dig som är mode- och inredningsintresserad och som 

vill ha ett skapande och socialt jobb. Efter examen kan du välja att jobba i butik, 

starta eget eller jobba med olika typer av event så som bröllop.

Under utbildningen lär du dig allt inom floristyrket, från olika binderier och material 

till grunderna inom eget företagande. Du blir skicklig på olika floristiska arbeten så 

att du kan skapa buketter och blommor till bröllop, begravning och stora event. 

Du kommer få öva på avancerade tekniker inom blomsterbinderi och utvecklas i 

ditt kreativa skapande. Då trender och tekniker hela tiden utvecklas går vi igenom 

olika material, århundraden och färglära. 

När du börjar hos oss får du arbetskläder och ett verktygsbälte som inkluderar 

en avbitartång, sekatör, knivar och olika tänger. På skolan har vi en egen florist-

lokal med blomsterkyl där vi lär oss hur olika blommor ska förvaras, hanteras 

och paketeras.

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.



R

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!

Kurser och poängplan hittar du här.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

PÅ PRAKTIKEN FÅR JAG KOMMA UT OCH LÄRA 
MIG YRKET OCH OM ARBETSLIVET”

 - Linus, elev

SÖKKOD: INSVE-UPG

SVETSARE
PROGRAM // INDUSTRITEKNIK 
INRIKTNING // SVETSTEKNIK
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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.



R

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!

Kurser och poängplan hittar du här.

26

//  VÅRA UTBILDNINGAR 

DET BÄSTA MED PRAKTIKEN ÄR ATT JAG FÅR 
SE HUR DE TEORETISKA SAKERNA VI LÄR OSS 
I SKOLAN FUNGERAR I ARBETSLIVET. JAG FÅR 
HJÄLPA TILL MED FLERA OLIKA SAKER, SOM ATT 
DRA SLANG ELLER SÄTTA UPP TAKJÄRN”

 - Adam, elev

SÖKKOD: VF-UPG 

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

isolerings montör 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.



INTRODUKTIONSPROGRAM FINNS TILL FÖR ATT GE DIG SOM SAKNAR 

GYMNASIE BEHÖRIGHET CHANS ATT KOMMA IN PÅ ETT NATIONELLT PROGRAM 

ELLER BÖRJA ARBETA DIREKT EFTER AVSLUTADE STUDIER. TILL HÖGER SER 

DU VILKA INTRODUKTIONSPROGRAM DU KAN LÄSA PÅ VÅR SKOLA. 

//  INTRODUKTIONSPROGRAM

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

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

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

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

en gemensam poängplan.

Vilka ämnen läser jag på ett introduktionsprogram? 
Du läser de teoretiska ämnen du inte har godkända betyg i från grundskolan, exempelvis matematik 

eller svenska. Du läser också praktiska ämnen i skolans verkstad. Som elev hos oss gör du 

även APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under din praktik är du hos ett företag och får utveckla  

de kunskaper du fått i skolans verkstad. 

Hur länge läser jag ett introduktionsprogram?
Alla elever läser på heltid, men under olika lång tid. Hur länge du behöver läsa beror på hur 

många godkända betyg du har med dig från grundskolan och vilket mål du har med dina studier.

Får jag ett examensbevis från introduktionsprogrammet?
Nej, du får inte en gymnasieexamen utan läser mot att blir behörig till ett nationellt gymnasie-

program eller börja jobba direkt. Om du ansöker till ett nationellt gymnasieprogram får du efter 

avslutade studier en gymnasieexamen, då kan du välja att börja jobba eller läsa vidare på exempel-

vis universitet, högskola eller yrkeshögskola. 

Hur söker jag till ett introduktionsprogram?
Om du riskerar att inte bli behörig till ett nationellt program är det viktigt att du har med minst 

ett introduktionsprogram i din ansökan. Prata med oss eller studie- och yrkesvägledaren på din 

grundskola för att hitta rätt introduktionsprogram för dig. Du söker till våra introduktionspro-

gram via gymnasieantagningen. 
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MED RÄTT VERKTYG  
NÅR DU DINA MÅL

IMV // PROGRAMINRIKTAT VAL

Målet med IMV är att du som elev ska få en utbildning som är inriktad mot 

ett visst nationellt program, så att du så snart som möjligt kan börja på det 

nationella programmet och läsa mot en gymnasieexamen. Du läser anpassat 

till poängplanen för det nationella programmet samtidigt som du läser de 

grundskolekurser som krävs för behörighet till ett nationellt program.

När är jag behörig till IMV? 
Du är behörig till IMV om du har lägst betyg E i svenska/svenska som andra-

språk, matematik och engelska plus minst tre andra ämnen. Alternativt lägst 

betyg E i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska plus 

minst fyra andra ämnen.

IMY // YRKESINTRODUKTION 
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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.



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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//  ELEVINTERVJU 

Tilde går tredje och sista året på Försäljnings- 
och serviceprogrammet på Praktiska Gymnasiet 
Uppsala. Det allra bästa med utbildningen har 
varit alla möjligheter som den långa och gedigna 
praktiken medfört. Idag praktiserar Tilde på en 
mäklarbyrå där hon även kommer börja jobba 
efter studenten. Målet för framtiden är att bli 
mäklare på heltid.

Varför valde du att läsa försäljning och service?
– Efter grundskolan var jag skoltrött och hade ingen 

lust att sitta still i skolbänken i tre år till. När jag fick 

höra om Försäljning och service där det ingick både 

praktik och teori kändes det som en perfekt match. 

Är du nöjd med ditt val? 
– Jättenöjd! Jag är så glad att jag valde just Praktiska 

Uppsala, jag känner många som går samma pro-

gram fast på andra skolor. Där har dom praktik 

väldigt korta och intensiva perioder, men här på 

Praktiska har vi praktik 2-3 dagar i veckan hela året 

om. Eftersom jag är där 3 dagar i veckan blir jag en 

i gänget. 

Hur är det att plugga på Praktiska Gymnasiet?
– Lärarna är hur bra som helst, speciellt mina 

yrkes lärare. Det jag gillar med Praktiska är att lärarna 

verkligen tar hand om en och ser till att man klarar 

allting. Det är alltid god stämning i klassen och alla 

mina klasskompisar är snälla och härliga.

VÅGA VÄLJ  
ETT YRKESPROGRAM! 

Hur är det att vara på praktik (APL)?
– Jag ÄLSKAR praktiken på mäklarbyrån. Vi gör 

väldigt långa praktikperioder och då är det viktigt 

att man väljer rätt plats och att det känns bra. Det 

är viktigt att man trivs och tycker det är roligt. Jag 

får hjälpa till med arkivering och olika administrativa 

uppgifter, jag följer med mäklare ut på visningar 

och fotografen när han ska fota bostäderna. Efter 

studenten har jag blivit erbjuden en anställning 

här på byrån!

Vad vill du göra efter studenten? 
– Målet är att komma in på mäklarprogrammet på 

högskolan i Gävle. Men innan dess måste jag läsa 

upp lite matte på komvux, det är planen för hösten. 

Vad vill du ge för tips till de som ska börja 
gymnasiet i höst?
– Jag tycker man ska fundera på vad man vill bli 

och våga satsa på det. Att välja ett yrkesprogram 

ger så många bra fördelar som många inte tänker 

på. Du får så fantastiska möjligheter som du aldrig 

hade fått på ett vanligt teoretiskt program. Du 

knyter massor med nya kontakter och kommer 

tidigt ut i arbetslivet. Våga välja ett yrkesprogram 

skulle jag tipsa om!

JAG HAR BLIVIT ERBJUDEN EN ANSTÄLLNING PÅ MIN PRAKTIK”
Tilde, Försäljnings- och serviceprogrammet // Försäljning och service



//  ELEVINTERVJU 
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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.

33

Natalie pluggar sista året på industriteknik 
och efter studenten blir hon färdigutbildad 
svetsare. Det roligaste under gymnasie-
tiden har varit att bygga egna möbler, hennes 
gymnasie arbete gick ut på att bygga ett bord 
som hon sålde för en bra slant.

Varför valde du att plugga till svetsare?
– Jag är ganska händig och gillar att arbeta fysiskt 

där jag får använda händerna. Svets känns som 

ett tufft och ballt yrke och det passar mig. Jag har 

kompisar som går på den här skolan och jag ville 

gärna börja gymnasiet med dom så därför fick det 

blir detta program.

Hur är det att gå på Praktiska Gymnasiet?
– Jag trivs hur bra som helst i min klass, dom 

får mig alltid att skratta! Man kommer in i alla 

grupper, det är aldrig någon som är själv här 

på skolan. Alla på VVS, Bygg, Måleri, Svets och 

Fordon finns under samma byggnad så det blir 

naturligt att vi umgås och lär känna varandra. Vi 

är en jättestor vängrupp och det gör verkligen att 

man trivs här. Alla lärare är schyssta här, dom 

kan vara stränga men dom är alltid rättvisa. Det 

är mycket eget ansvar och det är just det som är 

den stora skillnaden från högstadiet. Det många 

inte tänker på är att en praktisk linje är ganska 

tuff också, det krävs att man orkar alla tre åren 

och har intresset för att lära sig sitt yrke. Är man 

driven och villig att satsa så kommer man långt. 

Då blir hela gymnasietiden mycket roligare också.

ETT YRKESPROGRAM ÄR EN BRA  
PRÖVNING INFÖR ARBETSLIVET 

Hur är det att vara på praktik (APL)?
– Praktiken är jättebra, det ger den verkliga 

upplevelsen av arbetslivet, både på gott och ont. 

Det är tufft och tidiga morgnar, men man lär 

sig allt på riktigt och får testa på moment som 

vi inte hinner med i skolan. På min praktikplats 

har jag fått svetsa ihop 11 stycken vedkorgar till 

uteserveringar och byggt staket till ett dagis. 

Vad vill du ge för tips till de som ska börja 
gymnasiet i höst?
– Väljer man en yrkeslinje skulle jag säga att 

man ska vara förberedd på att det kommer bli 

tufft, man skojar inte runt som många verkar 

tro. Vissa stunder har vi väldigt roligt såklart 

men det är många seriösa stunder också. Man 

bär ett stort ansvar i sin yrkesroll och det är 

viktigt att komma ihåg och förstå det. Läs på 

vad det är du vill plugga och vad det innebär, 

gör noga research, kolla mycket bilder och vi-

deos om vad programmet går ut på. Funderar 

du på ett yrkesprogram tycker jag Praktiska 

Gymnasiet Uppsala är toppen! Under dina tre år 

kommer du få många bra erfarenheter och lära 

dig massor inför arbetslivet. 

SVETS KÄNNS SOM ETT TUFFT OCH BALLT YRKE”
Natalie, Industriteknikprogrammet // Svets



Våra utbildningar
leder till jobb



VÄLKOMMEN PÅ

ÖPPET HUS

PRAKTISKA GYMNASIET UPPSALA 
Sylveniusgatan 1  |  754 50 Uppsala
www.praktiska.se/uppsala

ONSDAG
23 NOVEMBER

17.00 – 19.00

TISDAG
17 JANUARI
17.00 – 19.00

ONSDAG
19 APRIL

17.00 – 19.00

Gör din 
intresseanmälan här
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