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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.

// Läs mer om vad det innebär på praktiska.se

Tänk taktiskt, 
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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!

// Ann-Sofi Forsberg, rektor 

UTLANDSPRAKTIK

Du kan söka praktik i Italien, 

Spanien, Frankrike eller 

Tyskland genom  

projektet ERASMUS. 

//  FAKTARUTA

Nationella program: 3
Inriktingar: 5
Introduktionsprogram: Ja

Elever: ca 185

Lunch: Serveras på skolan

 praktiskanykoping

 Praktiska Gymnasiet Nyköping

Praktiska Gymnasiet Nyköping

Brukslagarvägen 5

611 31 Nyköping

praktiska.se/nykoping
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//  DET BÄSTA MED OSS

SMÅ KLASSER

Här utbildas framtidens  

arbetskraft i små klasser med 

engagerade lärare som vill att 

just du ska lyckas.

JOBB DIREKT 

EFTER STUDENTEN

Om du går hos oss har du 

stor chans att få ett jobb  

direkt efter studenten.



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.  

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!

LÖRDAG
19 NOVEMBER

10.00 – 14.00

TORSDAG
19 JANUARI
16.00 – 18.00

TORSDAG
20 APRIL

16.00 – 18.00

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.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

PROGRAMMET PASSAR MIG FÖR JAG TYCKER 
MYCKET OM BARN OCH SÅ HAR JAG PLANER PÅ 
ATT BLI POLIS I FRAMTIDEN”

 - William, elev

PEDAGOGISKT OCH  
SOCIALT ARBETE
PROGRAM // BARN OCH FRITID 
INRIKTNING // PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

SÖKKOD: BFPEA
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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 pedagogik, ledarskap och specialpedagogik där du lär dig hur 

man hanterar barn med särskilda behov. När du tagit studenten kan du bland annat 

arbeta som elevassistent eller barnskötare.

Under din utbildning kommer du att göra praktik (APL) i en riktig verksamhet. 

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 

kontakt nät med värdefulla referenser.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

13

DRIFTSÄKERHET 
OCH UNDERHÅLL
SÖKKOD: INDRI

PROGRAM // INDUSTRITEKNIK 
INRIKTNING // DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL

Driftsäkerhet och underhåll passar dig som är intresserad av teknik och vill ha ett 

praktiskt yrke. Vi blandar teori med praktik i skolans verkstad.

På den här utbildningen får du lära dig hur viktigt det är med noggrant, planerat 

och systematiskt underhåll för att utrustning ska fungera och inte skapa problem i 

produktionen. Du får lära dig hur tekniska utrustningar fungerar och är uppbyggda 

samt hur de måste skötas för optimal funktion och hållbarhet.

Efter studenten kommer du ha kunskaper om underhåll ur strategiska och syste-

matiska perspektiv och hur väl utfört underhåll ger funktionell utrustning och en 

säker drift. Efter gymnasiet kan du till exempel jobba som resemontör eller under-

hållsmekaniker.

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.

JAG VALDE DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL FÖR 
ATT DET ÄR ETT BRISTYRKE OCH FÖRHOPPNINGSVIS 
FÅR JAG JOBB PÅ SSAB EFTER UTBILDNINGEN”

 - Sebastian, elev

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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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 

JAG FÅR JOBBA MED OLIKA MATERIAL OCH  
HAR GJORT ALLT IFRÅN BOLLAR TILL ROSOR.  
I BÖRJAN VAR DET GANSKA SVÅRT MEN JAG  
HAR BLIVIT MYCKET BÄTTRE”

 - Ahmad, elev

SÖKKOD: INSVE

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.

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.
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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.
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//  VÅRA UTBILDNINGAR 

JAG FÅR LÄRA MIG OM ALLT INOM KYLA OCH 
VÄRME, VI MONTERAR LUFTARE OCH BYGGER 
OLIKA KYL- OCH VÄRMEMASKINER”

 - Emil, elev

SÖKKOD: VFKYL 

KYLMONTÖR
PROGRAM // VVS OCH FASTIGHET 
INRIKTNING // KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK
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Som kylmontör får du arbeta med människor, teknik och maskiner. Du får ett 

varierande arbete där den ena dagen aldrig är den andra lik. Vi blandar teori  

med praktik i skolans verkstad så att du får med dig teknisk kunskap inom båda.

Under utbildningen får du lära dig att installera och arbeta med service, drift och 

underhåll av olika anläggningar som exempelvis isbanor, kyl- och frysdiskar samt 

värmepumpar. Du fördjupar din kunskap inom montering för kyl- och värmepumpar 

och får lära dig mer om miljö och säkerhet. Det är även viktigt att du lär dig hur 

energi ska användas för att få ut bästa möjliga effekt.

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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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 

SÖKKOD: VFVVS 

VVS-MONTÖR
PROGRAM // VVS OCH FASTIGHET 
INRIKTNING // VVS
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JAG VALDE VVS FÖR ATT HA ETT BRA OCH ROLIGT YRKE 
SOM BEHÖVS I FRAMTIDEN”

 - Filip, elev

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 i vår välutrustade verkstad. 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.
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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 svenska.  

Du läser också praktiska ämnen i skolans verkstad. Som elev hos oss gör du även APL (arbets-

platsförlagt 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.  

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

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

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

program via gymnasieantagningen. 
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MED RÄTT VERKTYG  
NÅR DU DINA MÅL

IMV // PROGRAMINRIKTAT VAL

Målet med IMV är att du som elev ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program, 

så att du så snart som möjligt kan börja på det nationella programmet och läsa mot en gymnasie-

examen. 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.

IMY // YRKESINTRODUKTION 
IMY vänder sig till dig som inte har de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till 

ett yrkesprogram. Målet är att du ska få en yrkes inriktad utbildning för att du ska kunna söka något 

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

När är jag behörig till IMY?
Du får inte vara behörig till ett nationellt program och inte äldre än 19 år. Målet är att du ska kunna 

etablera dig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Vill du jobba som maskinoperatör? Då är det här yrkesintroduktionsutbildningen för dig. Här utgår vi 

från dina intressen och idéer för att du på ett intress ant sätt ska lära dig att utveckla och producera en produkt. 

Här lär du dig att köra manuella och dator styrda svarvar och fräsar. Du förbereds för ett arbete inom indu-

strin, men framförallt har vi roligt. Under din utbildning gör du din APL på ett företag som kanske kommer 

att bli din framtida arbetsplats. I slutet av utbildningen kommer du att få möjlighet att ta ett grönt certifikat. 

Ett grönt certifikat visar vilken kompetens du har och är en bra merit när du ska söka jobb. Efter gymnasiet 

kan du jobba på en industri med både manuella och styrda svarvar och fräsar. Utbildningen är på två år och 

innehåller yrkeskurser och svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller gymnasienivå. 

Vill du jobba som svetsare? Då är det här yrkesintroduktionsutbildningen för dig. En yrkesintroduk-

tionsutbildning mot industi med inriktning svets där du varvar gymnasiets yrkeskurser med studier 

i grundskoleämnen eller gymnasiegemensamma kurser. Utbildningen ska ge dig kunskaper om och 

handlag med olika svetstekniker, samt bredare kunskap om produktion och industri. Du kommer att 

göra praktik/APL under din utbildning - kanske kan det bli din framtida arbetsplats. I slutet av utbild-

ningen kommer du att få möjlighet att göra en svetsarprövning. den visar vilken kompetens du har 

och ökar dina chanser att få ett jobb.

2-ÅRIG INDUSTRIUTBILDNING 
MED INRIKTNING CNC

3-ÅRIG INDUSTRIUTBILDNING 
MED INRIKTNING SVETS

SÖKKOD: IMYIN - CNC

SÖKKOD: IMYIN - SVETS



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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William går på Barn- och fritids programmet 
här på Praktiska Gymnasiet Nyköping.  
På inrikt ningen pedagogiskt och socialt arbete 
lär han sig om barns utveckling och i framtiden 
drömmer William om att bli polis.

Varför valde du att plugga barn och fritid och  
vad får du lära dig?
– Jag tycker väldigt mycket om barn men har 

även planer på att bli polis i framtiden, därför 

passade barn- och fritidsprogrammet mig bra. 

På min utbildning lär jag mig om barn och deras 

utveckling. Vi lär oss hur vi ska göra på våra 

praktik platser och hur vi ska utföra uppgifter  

när vi är på arbetsplatser.

Hur är det att plugga på Praktiska Gymnasiet?
– Jag tycker att en stor del av vad som avgör hur 

pass bra en skola är, är just lärarna. Lärarna som 

undervisar mig på barn- och fritidsprogrammet 

är alla kreativa och undervisar alltid på ett spännande 

sätt så att man verkligen får intresse för ämnet. 

Jag har redan i början av min utbildning märkt 

JAG VILL 
BLI POLIS!

att alla lärare försöker skapa en så bra relation 

som möjligt med alla sina elever. När man har 

något att fråga om eller behöver hjälp är lärar-

na alltid där för en.

Vad vill du göra efter studenten?
– Efter studenten kommer jag att plugga vidare 

till polis. Men jag kommer inte göra det på direkten 

utan vill jobba lite först och få mer erfarenhet. 

Men polisyrket är det jag drömmer om.

Hur är det att vara på praktik (APL)? 
– Man lär sig bättre hur man ska göra och vara 

i sitt yrke - man får mer erfarenhet. Praktiken 

har varit absolut roligast på utbildningen hittills! 

Det är lärorikt och spännande när man får vara 

på riktiga arbetsplatser.

Varför tycker du att man ska söka till  
Praktiska Gymnasiet? 
– För att det är en jättebra skola med  

underbara lärare! 

DET ÄR EN JÄTTEBRA SKOLA MED 
UNDERBARA LÄRARE!”

William, Barn och Fritid // Pedagogiskt och socialt arbete
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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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Patrice läser Yrkesintroduktion med inriktning 
CNC. Hon valde programmet eftersom hon 
trivs bra med att jobba i en verkstad och med 
maskiner. Efter studenten är planen att börja 
jobba direkt.

Varför valde du CNC? 
– Jag fastnade för det programmet för jag tycker 

det är kul att jobba med maskiner. Jag är glad 

att jag valde CNC eftersom jag trivs bra med att 

jobba i en verkstad och med maskiner. På min 

utbildning får jag lära mig läsa av ritningar och 

svarva och fräsa. Vi får tillverka mycket egna 

detaljer när vi skapar saker. Dessutom har jag 

lärt mig olika studietekniker sen jag började här, 

det har hjälpt mig att plugga bättre.

Hur är det att plugga på Praktiska?
– Jag tycker skolan är bra, lärarna hjälper verkligen 

alla även om de inte har dem som sina elever. 

Jag tycker lokalerna är bra utrustade. Min klass 

är väldigt liten och det tycker jag är skönt för det 

kan lätt bli stökigt om man är en stor klass.

Vad har varit roligast hittills? 
– Jag tycker det roligaste hittills var när vi började 

med CNC-maskinerna.

VI FÅR TILLVERKA  
MYCKET EGNA DETALJER

Hur är det att vara på praktik (APL)?
– Det är kul att få komma ut och se hur ens 

arbets liv kommer se ut sen. Det är väldigt läro rikt. 

Det bästa med APL är att man får se och göra 

mycket som man provar på i skolan.

Vad ser du fram emot mest efter studenten? 
– Jag ser fram emot att börja jobba. Jag tror mitt 

drömjobb skulle vara att bli militär, men framför 

allt vill jag jobba med något jag trivs med.

Vad ska man tänka på när man väljer gymnasium?
– Man ska tänka på att välja det gymnasium 

som man tror att man kommer trivas på, både 

i den skolan och med det man kommer jobba 

med efter gymnasiet. Då kommer det blir hur 

bra som helst.

Varför tycker du att man ska söka till  
Praktiska Gymnasiet Nyköping?
– För det finns många bra lärare och många 

inriktningar som passar både tjejer och killar. 

Det är en bra skola och jag tycker man borde 

söka hit.

DET BÄSTA MED APL ÄR ATT MAN 
FÅR SE OCH GÖRA MYCKET SOM 
MAN PROVAR PÅ I SKOLAN”

Patrice, Introduktionsprogrammet 
// Yrkesintroduktion CNC
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