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Du ska få jobb
direkt efter
studenten –
därför finns
Yrkesgymnasiet

F Ö R E TA G E T B A K O M Y R K E S G Y M N A S I E T
Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999,
och har idag drygt 2 000 medarbetare. Vi arbetar med utbildning
och kompetensutveckling över hela Sverige i nära samarbete med
närings- och yrkesliv. Yrkesgymnasiet startade vi 2009 då vi såg ett
stort behov av ett riktigt yrkesgymnasium i Sverige. Resten är en
lång framgångssaga. Vi är idag en av de absolut största friskolekoncernerna i Sverige och har gjort ekonomisk vinst 18 av de 19 år

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 4

vi har funnits. Den största delen av vinsterna har återinvesterats
i verksamheten och det har gett resultat. Att bedriva skolor är ett
stort samhällsansvar som vi tar på största allvar och vi vill hela tiden
förbättra oss. Vårt kvalitets- och utvecklingsarbete fortsätter med
målsättningen att fortsätta vara ett tryggt och stabilt företag inom
branschen och för de elever och föräldrar som väljer oss.
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Mindre snack. Mer verkstad. Det är ett motto som vi på
Yrkesgymnasiet lever efter. För oss betyder det helt enkelt
att det är bäst att lära sig något genom att göra det. Därför
är mer än hälften av din skoltid hos oss på ett företag. Då
kommer du snabbt in i din yrkesbransch, kan knyta kontakter
och växa som person. Och viktigast av allt: då lär du dig ditt
yrke på riktigt och från grunden.
På det sättet får du alla förutsättningar att hitta ett jobb
direkt efter studenten, precis som 9 av 10 av våra
tidigare elever. Under gymnasietiden är det
även vanligt att jobba extra eller att ha ett
sommarjobb. Vill du också leva din framtid
nu istället för att vänta på den?
Tatjana Miletic

Varmt välkommen till oss!

”Vi är ingen vanlig gymnasieskola och vi kommer aldrig
att bli vanliga. Vi är Yrkesgymnasiet som får elever att
växa, utvecklas, prestera och må bra. Vi ska driva de
skolor som ligger närmast yrkeslivet. Därför satsar vi extra
mycket resurser på aktiviteter och samarbeten som ligger
i gränslandet mellan skola och företagande.”

Verksamhetschef Yrkesgymnasiet

FA K TA
• Vi är inget riskkapitalbolag.
• Vi är ett familjeföretag.
• Vi betalar all skatt i Sverige.
• Vi återinvesterar den
största delen av vinsterna i
verksamheterna.

Läs mer på: www.thorengruppen.se

RAJA THOREN, VD THORENGRUPPEN
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DET HÄR ÄR YRKESGYMNASIET
Vi utbildar blivande yrkesproffs

Vi utbildar
blivande
yrkesproffs

Framtidens
hjältar i
arbetslivet

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 6

x
Hjältars jobb får vardagen att fungera
Kanske är det du som nästa gång hjälper
människor att bli friska, ser till att de får
vatten till sina hus eller ger dem självförtroende med en ny frisyr. Det är helt enkelt
du som får vardagen att fungera för alla
andra. Och det spelar ingen roll vilket yrke
du väljer. På Yrkesgymnasiet är du en
blivande hjälte.
Nästan alla elever får jobb direkt efter Yrkesgymnasiet

På Yrkesgymnasiet lär du dig ett yrke från grunden på ett företag som
lärling genom APL (praktik). Det finns inget bättre sätt att lära dig ett
yrke. På arbetsplatsen får du – förutom erfarenhet och kunskap – också
knyta goda kontakter som ökar chansen till jobb rejält.

”Jag valde YG för att 9 av 10 blir
anställda direkt efter skolan och att man
får mycket arbetserfarenhet.”
SIMEON LIPPONEN,
VÅRD- OCH OMSORGSPROGR AMMET

2018-09-21 07:36
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VI ÄR INGEN VANLIG
GYMNASIESKOL A

DET HÄR ÄR YRKESGYMNASIET
Vi utbildar blivande yrkesproffs

VS
Vanlig skola

Yrkesgymnasiet

Lär dig yrket på skolan.

Lär dig yrket på en arbetsplats.

100 %
9får av
10
jobb direkt

Är Yrkesgymnasiet
för mig?
4

100 procent av våra elever har en lärlingsplats.
Det gör oss bäst i Sverige på arbetsplatsförlagt
lärande.

Jag vill hitta ett jobb så fort
gymnasiet är slut.

4

Jag har ett yrkesintresse som jag
vill satsa på.

Vårt mål för framtidens yrkesproffs –
jobb direkt efter studenten!

4

Jag tycker det är roligast att arbeta
praktiskt.

Yrkesgymnasiet är bäst i Sverige!

Av våra elever får 9 av 10 jobb direkt efter
studenten, enligt vår senaste mätning.

Körkort och utbildningsresor

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 7
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MER ÄN

50 %
TAG
PÅ FÖRE

ett företag.
på
är

Mer än hälfte
n

För att arbetsgivaren verkligen ska vilja dra i dig
har vi startpaket för körkort på flera av våra program. För de programyrken som inte måste ha
körkort har vi utbildningsresor utomlands.
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DET HÄR ÄR YRKESGYMNASIET
Vi utbildar blivande yrkesproffs

Yrkesgymnasiets
värld ger dig bäst
förutsättningar
Vi har gjort allt vi kan tänka på
för att göra dina tre år på Yrkesgymnasiet så bra som möjligt. Vi
har bland annat hjälpmedel som
underlättar din skoltid, en ovärderlig gemenskap och elever som
tillsammans med lärare gör att
Yrkesgymnasiet ska kännas som
ett andra hem för dig. Här skapar
du minnen för livet.

3

1

Vi har en portal på nätet – Progress – som är
ett virtuellt klassrum. Där finns all information
du behöver i skolan samlad. Du behöver aldrig
vara orolig för att du har glömt något oavsett
om du är på skolan eller på din arbetsplats.
Vi arbetar också i Office 365.

Vi lär dig mer än
ett jobb

Förutom att hitta ett jobb är det viktigt att
kunna behålla jobbet och då är det mer än
yrkesskicklighet som spelar roll. Vi vill därför
att du ska lära dig allt som är viktigt på en
arbetsplats, som till exempel social kompetens, att kunna passa tider, vara strukturerad
och att lösa yrkesproblem som kan uppstå.

2

Lär dig av
yrkesexperter

Du lär dig både i skolan och på din
lärlingsplats. I skolan får du hjälp av
en yrkeslärare att förbereda dig för
APL (praktik) i våra yrkesanpassade
lokaler. På lärlingsplatsen har du en
utbildad handledare som ger dig uppgifter, coachar dig och lär dig yrket.

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 8

Egen
bärbar dator

Du får låna en bärbar dator under alla 3 år
som du för en liten summa kan köpa loss i
slutet av tredje året. Datorn är utrustad med
alla program du behöver för att klara skolan.

4
5

”Då jag gillar
att arbeta
praktiskt var
YG för mig det
självklara valet.
Att det är så
mycket praktik
passar mig
utmärkt.”
HAMPUS HEDENSPARR ,
FORDONS - OCH TR ANSPORTPROGR AMMET

Missa inget tack vare
Progress och Office 365

En härlig
gemenskap

Vi har mindre skolor för att du som elev ska
få bättre kvalitet på din utbildning och känna
dig som en i gänget. Här träffar du likasinnade
människor som delar ditt yrkesintresse och det
leder ofta till många nya vänner.

6

En miljö för både
häng och plugg

Vi är övertygade om att du lär dig bättre
om lektionssalar och gemenskapsytor är bra.
Därför har vi medvetet satsat på att göra
Yrkesgymnasiet så trevligt det bara går – du
hittar platser både för att koppla av och
plugga.
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DET HÄR ÄR YRKESGYMNASIET
Vi utbildar blivande yrkesproffs

R ÄT T E L E V F Ö R R ÄT T F Ö R E TA G –
R ÄT T F Ö R E TA G F Ö R R ÄT T E L E V

OK!

Vårt mål är att hitta rätt företag för just dig.
Det är viktigt eftersom du måste trivas för att
kunna prestera på topp. Bra och kvalitativa
lärlingsplatser är något vi alltid vill erbjuda.
Därför samarbetar vi med såväl branschförbund
som med välkända och lokala företag.
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DET HÄR ÄR YRKESGYMNASIET
Vi utbildar blivande yrkesproffs

x

LÄR DIG GENOM ATT JOBBA
Vi snackar inte bort din tid

x

SÅ HÄR FUNGER AR
L ÄRLING PÅ YRKESGYMNASIET

Detta är Yrkesgymnasiets grundmodell – vissa lokala avvikelser kan förekomma.

1
2
3
TVÅ
SNABBA
FRÅGOR
YG-Magasin-18-19-final-split.indd 10

INBLICK

Under hösten får du som
elev en första inblick i ditt
valda yrkesområde.

STUDIEBESÖK

Ibland får vissa program åka
på studiebesök för att se vilka
möjligheter som finns och hur
det går till i ditt framtida yrke.

INTERVJU

Många företag vill gärna lära
känna sina elever innan de
börjar och därför kan du få gå
på intervju på vissa företag.

4
5
6

HÖSTSTARTEN

Du kommer under hösten att
mjukstarta med din APL-plats
(praktik) för att känna på hur
det är. Det kan ske på olika sätt
beroende på program.

VÅRSTARTEN

På våren kör du APL fullt
ut och lär dig yrket på en
arbetsplats.

FORTSÄTTNING

Din lärlingstid fortsätter med
APL under både hösten och
våren under årskurs två och tre.

1. Vem sätter betygen?
Dina lärare på Yrkesgymnasiet sätter betyg tillsammans med din handledare
på företaget. Skolan följer upp och kvalitetssäkrar APL-platserna i samråd med
branschens programråd.

2. Kan jag läsa vidare på högskola?
Ja. Du kan med valbara kurser välja att läsa upp till grundläggande behörighet
för högskolan.

2018-09-21 07:37
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DET HÄR ÄR YRKESGYMNASIET
Vi utbildar blivande yrkesproffs

x

HUR DIN GYMNASIETID
FÖRDEL AS

Gymnasiegemensamma
ämnen 25 % av tiden
Du läser gymnasiegemensamma
ämnen som svenska, engelska och
matte. Vi försöker anpassa alla
ämnen till ditt yrkesval.

25%

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

PROGRAMÄMNEN

75%
LÄRLING (MER ÄN 50 %
PÅ ETT FÖRETAG)

MER ÄN

50 %
TAG
PÅ FÖRE

Lärling på ett företag samt programämnen 75 % av tiden
Lärling – mer än 50 % av tiden
Mer än hälften av din skoltid är förlagd på en arbetsplats. Där lär du dig ett yrke på riktigt.
Ibland har du själv möjlighet att påverka valet av arbetsplats utifrån dina intressen.
Programämnen
Programämnen innebär att du läser ämnen som hör till ditt yrkesval – frisörer läser exempelvis
entreprenörskap. Största delen av dessa poäng tillgodogör du dig ute på din arbetsplats.
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DET HÄR ÄR YRKESGYMNASIET
Företag vi samarbetar med

FÖRETAG VI SAMARBETAR MED
Yrkesgymnasiet har sedan starten arbetat nära och tillsammans med företag. Vi har haft förmånen att få samarbeta
med många välskötta och framgångsrika företag. Det är hos dem och tillsammans med deras yrkesskickliga medarbetare,
tillika handledare, som våra elever får träna sina praktiska förmågor under mer än halva sin gymnasietid.

”Det finns många fördelar med att ha en praktikant från
Yrkesgymnasiet på vår salong. När eleven började sin praktik hos oss kunde hon tidigt ta mycket ansvar, exempelvis
genom att ta egna kunder. På salongen får praktikanten
testa på olika sysslor som ingår i frisöryrket och växa med
det ansvar som ges. Förutom klippning, tvätt, styling med
mera är det viktigt att eleven får inblick i övriga arbetsuppgifter som en frisör har.”

HENRIK NILSSON
SPEECHLESS HAIR DESIGN
AND WELLNESS

“Det finns väldigt mycket att lära sig och många områden
att fördjupa sig i inom vår bransch. Att eleverna från
Yrkesgymnasiet har mycket APL ser vi som en stor fördel.
Eftersom de tillbringar mycket tid hos oss hinner de lära sig
allt ifrån vårt sortiment och våra strategier till specialbeställningar. Vidare får de även tillbringa mer tid i mötet
med kunder och leverantörer, vilket leder till bredare
kompetens och en större yrkestrygghet.”

SANDRA FALK
BYGGMAX

”Vi är väldigt positivt inställda till att eleverna på
Yrkesgymnasiet påbörjar sin APL redan under årskurs 1.
Det ger oss möjlighet att hjälpa till och forma dem till
kunniga och medvetna yrkespersoner i ett tidigt stadie i
deras yrkesliv. Ett tips till de elever som ska göra sin APL är
att fråga mycket och ta vara på den kunskap som finns på
APL-platsen. Då är möjligheterna stora att snabbt utvecklas
i sin yrkesroll.”

STEFAN JOHANSSON
PEAB

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 12

“Måleriyrket har många inriktningar och det är enligt mig
vår skyldighet att hjälpa elever med rätt val. De elever som
är hos oss får arbeta med uppgifter som många målare
aldrig har fått pröva på. Detta i sig stärker självsäkerheten och möjligheten att förkovra sig i målerivärlden. Det
viktigaste av allt är att du är ärlig mot dig själv och mot
din arbetsgivare. Det lönar sig alltid – både nu och längre
fram.”

OLA FRÖSTER
DECOR & CO

“Som handledare har vi ansvar för att eleven får en
meningsfull APL och att den får förståelse för vårt dagliga
arbete. I gengäld har vi möjlighet att börja lära upp en
potentiellt blivande kollega och påverka hur eleven
uppfattar sitt kommande yrke och förväntningarna på
arbetslivet. Det känns riktigt kul att få vara med och
forma morgondagens talanger inom vår bransch!”

FREDRIK BERG
CLARION HOTEL

“Vi ser många fördelar med att ha praktikanter hos oss. Vi
är noggranna med att de får testa på de olika moment och
arbetsuppgifter som finns i en butik. Vidare hoppas vi, förutom
att bidra med faktisk yrkeskunskap, kunna vara med och
utveckla andra viktiga kompetenser som krävs på en arbetsplats. Ett tips för att lyckas på din praktik är att våga ta för dig
och visa att du vill lära dig och utvecklas. Våga även fråga om
du har funderingar – det visar att du vill lära dig på riktigt.”

LINDA ANDERSSON
TOPSHOP

2018-09-21 07:37
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DET HÄR ÄR YRKESGYMNASIET
Företag vi samarbetar med

NÅGRA EXEMPEL
Ett axplock av några av de hundratals välskötta företag som vi samarbetar med.

&
ENTREPRENAD AB

LEDANDE INOM MODERN BELYSNING

Till alla företag som är med på vår resa vill vi rikta ett stort
tack! Ni är med och bygger Sveriges framtid!

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 13
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VAD SÄGER ELEVERNA?

EMIL NIELSEN,
INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET
MERYEM BASODA
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Jag valde YG eftersom jag tyckte att det
var bra att de har jättemycket praktik.
Det bästa med att gå till skolan är att få vara
med vänner och ha kul samt att man lär
sig så mycket på praktiken.

Jag valde YG för att det är mycket praktik.
Då lär jag mig mest. Jag gick på Öppet hus
på skolan och det kändes bra. På längre sikt
vill jag jobba som en mer traditionell smed
så som det var förr, över riktig eld och glöd.

ALEX HJELM
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
Det bästa med YG är att det är mer praktik,
mindre plugg. Så du känner dig tryggare på
praktiken och jobbet. Hamnar du på en bra firma
så har du väldigt stor chans att få ett fast jobb.
Efter gymnasiet ska jag jobba som elektriker.
Jag har fått jobb på min praktikplats!

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 14
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VAD SÄGER ELEVERNA?

LEONIE BREDIN,
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Jag tycker om min klass och stämningen på
skolan är bra. Jag har aldrig haft en bättre
klass. Det bästa med att gå på YG är att jag
gillar variationen av att ha två veckor inne
på skolan och två veckor ute på APL. Det
gör att man inte blir skoltrött.

GABRIEL HANNA
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

Lärarna är en av de bästa sakerna med skolan,
alltid trevliga och finns där för stöttning. Vi
har alltid kul tillsammans vilket bidrar till en
bra stämning. Jag valde YG mycket eftersom
jag hade äldre vänner som redan gick här och
som kunde rekommendera skolan!

ALICE KRISTENSEN
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
Min APL-plats är verkligen omhändertagande och jag känner att de bryr sig om
mig. När vi väl är inne på skolan är känslan
densamma, vännerna som jag har
fått under mitt första år är jätteroliga
att hänga med.

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 15
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SAMARBETE / Adecco

x

Gör dig redo för yrkeslivet

Vi vill förbereda dig som elev för yrkeslivet – vi vill göra
dig anställningsbar. Därför har vi ett exklusivt samarbete med
Adecco. Tillsammans ser vi till att du förbättrar dina chanser
att få jobb under och efter studietiden.
Samarbetet med Adecco ger dig som
elev olika typer av verktyg för att du
ska stå rustad inför yrkeslivet och
framtiden. Det är allt ifrån konkreta
samtal och tips, till andra aktiviteter
där du får chans att träna upp din
anställningsbarhet.

Vad får du som elev?
Tillgång till vår unika Adeccoportal. Här finns verktyg, tester och
annat material som du kommer att
ha nytta av när du söker jobb. Via
portalen kan du när som helst ställa
frågor direkt till Adeccos Talent
Engagement-grupp.
Dessutom har du möjlighet att
söka olika stipendier. När du fyller
18 år kan du dessutom matchas mot
aktuella jobb.
Regionalt och lokalt sker därutöver
ibland andra typer av aktiviteter
såsom rekryteringsdagar och träning inför rekryteringssamtal.

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 16

FAKTA OM ADECCO
Adecco är världens största
rekryterings- och bemanningsföretag som skapar
mervärde åt kunder och
medarbetare genom att
sätta individens utveckling
och kundens behov i fokus.
Vår vision är att vara kundens och medarbetarens
naturliga val.

Adecco söker talanger
Adecco söker ständigt efter
talanger som kan matcha
olika företags behov. När du
fyller 18 år kan du registrera
dig i Adeccos CV-databas.
I och med det så kan du
matchas mot olika typer
av jobb.
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”LÄRARNA HAR
VERKLIGEN TID FÖR OSS
ELEVER, MAN HAR ALLTID
LÄTT ATT FÅ HJÄLP.”
LOUISE PIRTTINEN,
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

”ALLA LÄRARE ÄR VÄLDIGT
NOGA MED ATT VILJA SE OSS
LYCKAS I ALLA KURSER,
VILKET FÅR EN ATT VILJA
KÄMPA MER.”
SALEH ALHUSHAISHI,
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 17

2018-09-21 07:37

18

ELEVFONDEN
Projekt och satsningar för elever

ELEVFONDEN
SÄTTER GULDKANT
PÅ DIN UTBILDNING
Elevfonden instiftades av Yrkesgymnasiet när flera företag valde
att efterskänka sitt lärlingsbidrag. Elevfonden sätter guldkant på elevernas
utbildning genom att möjliggöra projekt och satsningar som annars
skulle vara svåra att genomföra.
Fonden har expanderat intensivt och i
år delades årets fondpengar, sammanlagt
295 146 kronor på 13 projekt, bland annat:

10 000 kr

30 000 kr
69 000 kr

Sprintaktiviteter

Maskiner till Bygg- och
anläggningsprogrammet

YRKESGYMNASIET MALMÖ

YRKESGYMNASIET MALMÖ

Besök på bygg- och
energimässa

25 000 kr

YRKESGYMNASIET VÄSTERÅS

HBTQ-certifiering

12 000 kr
Fredagsfys

9 076 kr
Studieresa till
skolkloster

YRKESGYMNASIET ÖREBRO

YRKESGYMNASIET SKELLEFTEÅ

12 000 kr

35 070 kr

Besök på
Nordbyggs mässa

Freedesk
YRKESGYMNASIET LINKÖPING

YRKESGYMNASIET UPPSALA

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 18
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ELEVFONDEN
Projektexempel

ELEVFONDEN FÖRVERKLIGAR DRÖMMAR
OCH MÖJLIGGÖR PROJEKT, STORA SOM SMÅ.

L
EXEMPE T
EK
PÅ PROJ

HBTQ-FRÅGOR
OCH NORMER

– ELEVFONDEN MÖJLIGGJORDE EN UPPLYSANDE FÖRELÄSNING
Med bidrag från Elevfonden kunde Yrkesgymnasiet Gävle lyfta en viktig
fråga för eleverna. De bjöd in föreläsaren David Berjlund som öppet pratade kring
normer och värderingar under temat ”hård kultur”.

D

avid Berjlund, journalist, föreläsare och musiker, har föreläst om
HBTQ-frågor sedan 2010 bland
ungdomar och fick nu möjlighet att
dela med sig av sitt arbete till Yrkesgymnasiet
Gävle.
Han kunde på ett väldigt proffsigt sätt
föra en givande och öppen diskussion med
eleverna. Han pratade fritt och personligt om
normer i samhället, hur de sett ut historiskt
och hur det ser ut i dag. Berjlund bjöd på
många roliga och varma anekdoter där skratt
blandades med nyfikenhet och stora insikter.
– Jag har inte problem med hur folk beter
sig. Jag har problem med att man bygger på
stereotypen, berättade han.
Frågor kring HBTQ kan för ungdomar i dag
vara svåra att prata om. Det råder tabu och
det finns redan satta normer som man förväntas upprätthålla.
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– Det borde inte behövas ”komma ut”,
det borde vara en självklarhet att få vara sig
själv bara, konstaterade Madeleine Hansson,
som läser andra året på Vård- och omsorgsprogrammet och fick medhåll av Max Berg på
Fordonsprogrammet.
– Det var intressant att fritt få ställa frågor
till en person med andra perspektiv.
Eleverna fick möjlighet att ställa frågor och
uttrycka sina åsikter som rörde den traditionella bilden av HBTQ. David delade med
sig av sina upplevelser och det var oerhört
lärorikt för eleverna att ta del av en person
med erfarenhet som kunde berätta om konsekvenserna när människor inte har en öppen
inställning. Inga frågor kring sexualitet,
normer och fördomar ska vara förbjudna.

Jag har inte problem
med hur folk beter sig.
Jag har problem med
att man bygger på
stereotypen.
DAVID BERJLUND, FÖRELÄSARE

Projektet
fick 6000 kronor
i bidrag från
Elevfonden.
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SNABBASTE VÄGEN TILL JOBB

JOBB DAGEN EFTE
”Om du är trött på
skolan och vill ut i
verkliga livet, och
lära dig hur världen
verkligen fungerar,
så ska du välja YG.”
MATHIAS ÅNGERUD
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SNABBASTE VÄGEN TILL JOBB

TER STUDENTEN
MATHIAS BERÄTTAR OM YRKESGYMNASIET
– OCH OM HUR HAN REDAN HAR FÅTT ETT JOBB

Mathias Ångerud går snart ut El- och energiprogrammet
på Yrkesgymnasiet. Hans framtid som elektriker ser ljus ut: redan
dagen efter studenten har han ett jobb som väntar. Men framför allt
får han varje dag göra något som han tycker om.

D

et var Mathias pappa som sa att han
borde bli elektriker. Tanken följde
med honom, och Mathias valde att
läsa El- och energi på Yrkesgymnasiet. Något han inte ångrar.
– Det är riktigt roligt. När man är
intresserad så går det mycket snabbare att
lära sig. Nu märker jag att jag är lika bra
som vilken elektriker som helst i stort sett,
berättar han.
Är det tack vare praktiken som du
känner så?
– Ja. Det du lär dig där ute, det är inte
samma sak som vid skolbänken.
Börjar snart jobba
När Mathias tar studenten väntar ett
heltidsjobb där han kan göra klart sina
lärlingstimmar.
– Jag fick jobb på stället där jag har
praktik nu. Han har varit väldigt nöjd med
att jag är där, och han har till och med ringt
till min ellärare när jag har varit i skolan
och frågat om jag kan komma ut och hjälpa
till. Så där kommer jag få jobb dagen efter
studenten kan man säga.
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Vad tycker du om Yrkesgymnasiet? Hur är
känslan på skolan?
– Jag tycker att den är riktigt härlig. Det
känns väldigt öppet och ljust och trevligt.
Och personalen är riktigt schysst också. Man
lär känna dem väldigt bra.
Hur känns det att gå i en mindre skola?
– Det känns bra. Det är ju då du får lära
dig mer, för då har lärarna mer tid till just
dig, så man får den hjälp man behöver.
Hur är det att ha mer än 50 % praktik?
– I ettan och tvåan hade man två veckor
inne och sen två veckor ute. Exakt när man
hinner bli väldigt trött på skolan, då får
man gå ut och jobba så försvinner den där
tröttheten på skolan. Det är väldigt perfekt
tajmat. Då kommer man in i skolan utvilad
och mer driven att faktiskt göra skolsaker.
Vad skulle du säga till dem som funderar
på att välja Yrkesgymnasiet?
– Om du är trött på skolan och vill ut i
verkliga livet, och lära dig hur världen verkligen fungerar, så ska du välja YG.

Namn: Mathias Ångerud
Ålder: 18 år
Program: El- och Energiprogrammet
Intressen: Gillar att mecka
med bilar
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EFTER STUDENTEN
Tidigare elever berättar

VAD HÄN

EFTER STUDENTEN – JONATAN
HITTADE FRAMGÅNG I VVS-YRKET
VVS-branschen skriker efter nya rörmontörer. Jonatan Holmgren bryter
mönstret. Han fick en fast anställning som VVS-montör innan han hade gått
ut det tredje året på Yrkesgymnasiet.
Redan den första terminen på VVS- och
fastighetsprogrammet fick Jonatan börja
extrajobba på sin praktikplats. Det dröjde
heller inte länge förrän det stod klart att
en anställning på företaget väntade honom
efter gymnasiet.
– Du ska vilja lära dig, säger Jonatan om
praktiktiden. Det går inte om du gömmer
dig, går iväg och sätter dig och kollar på
telefonen. Det har jag inte gjort och det har
spelat stor roll. Det gäller att också kunna
prata och vara social, det är också viktigt.
VVS-intresset har alltid funnits med i
Jonatans liv. Han fick tidigt följa med sin
pappa, som också är rörmontör, ut på olika
uppdrag. Det var därför naturligt att Jonatan
skulle fastna för yrket.

– Du lär dig ju nya saker hela tiden. Rörmokeri är väldigt varierat och det är därför
det är ett jättekul jobb. Jag blir stolt över
något som jag gjort. Det är en hur härlig
känsla som helst. Det är så härligt att se hur
nöjda kunderna blir efteråt.
När Jonatan tog studenten hade han
redan gjort klart ungefär 2000 lärlingstimmar. Det betyder att han bara har ett år som
lärling kvar innan han får en heltidslön som
en färdigutbildad rörmontör.
VVS-montörer med rätt kompetens är
starkt efterfrågade på arbetsmarknaden.
Det visar bland annat Arbetsförmedlingens
prognos ”Var finns jobben?”, där VVS-montör
räknas som ett yrke med mycket stor brist
på arbetskraft.
JONATANS TRE BÄSTA TIPS FÖR APL:

FAKTA: Enligt bransch- och
arbetsgivarorganisationen
Installatörsföretagen är det stor brist
på arbetskraft inom VVS-branschen.
Arbetsförmedlingen skriver att
det kommer råda en mycket liten
konkurrens om jobben som VVSmontör de kommande 5 åren.
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”Rörmokeri är
väldigt varierat och
det är därför det är
ett jättekul jobb.”
JONATAN HOLMGREN

1
2
3

Visa intresse.

Våga ta för dig.

Fråga alltid om du undrar
över något.
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EFTER STUDENTEN

NDE SEN?

Tidigare elever berättar

MITRA HAR FÅTT SITT DRÖMJOBB
Det är ett år sedan vi sist pratade med Mitra.
Då såg hon fram emot att ta studenten och börja
jobba som frisör. Nu har hon drömjobbet – och
stora planer för vad hon vill göra i framtiden.

Mitra har alltid velat bli frisör. Det kreativa
med frisöryrket kombinerat med att få träffa
många människor gör det till det perfekta
jobbet för henne. Tack vare all praktik på
Yrkesgymnasiet var hon direkt efter studenten redo att börja jobba.
– Vi var vana att jobba när vi väl tog studenten och skulle börja arbeta 100 procent.
Jag fick en mjukstart redan i skolan vilket
var skönt.
Även om hon tyckte att det var bra med
praktik, tycker hon att det är ännu roligare
att jobba.
– Det är friare händer och ingen som
direkt kontrollerar vad jag gör. Nu kan jag
stå på egna ben. Att arbeta med olika färger
är det absolut roligaste och där kan jag ta
ut svängarna.
Vad skulle du säga till dem som funderar
på att välja Yrkesgymnasiet?
– Att ge det en chans i början av skolan
och inte vara rädd för att det är mycket
praktik. Det lönar sig i slutändan. Även
om det är tidiga morgnar så är det bra att
komma in i den rutinen redan i skolan,
annars blir det en chock efter studenten.
Vad är dina topp 3 tips för att få jobb
snabbt efter studenten?
– Visa framfötterna på APL-platsen! Det
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är oftast där man får sitt första jobb. Nätverka, håll utkik efter olika arbetstillfällen.
På den APL-platsen där jag var så fanns det
tyvärr ingen chans att anställa mig, men
däremot så hjälpte de som jobbade där mig
med att hitta platsen där jag arbetar idag.
Vad vill du göra i framtiden?
– Jag vill testa på att jobba på hotell i
Grekland. Jag vill resa i världen och lära mig
nya tekniker inom frisöryrket. Till exempel
finns det i USA en salong som är inriktad på
lockigt hår och där skulle jag vilja lära mig
deras tekniker för att sedan ta med mig det
hem till Uppsala och starta en egen salong
som använder sig av dessa tekniker och av
veganska produkter. Jag vill kunna stå för
de produkter jag arbetar med och inte sälja
något som är testat på djur, bara 100 procent veganskt och utan silikon och sulfat.

Namn: Mitra Tajallaei
Program: Hantverksprogrammet
Intressen: Vara med vänner och familj,
läsa, laga mat och baka.
Det bästa med Yrkesgymnasiet:
Variationen mellan APL (praktik) och
skola gör att man inte hinner tröttna
på något.

”Visa framfötterna på APL-platsen!
Det är oftast där man får sitt första jobb.”
MITRA TAJALLAEI
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APL PÅ YRKESGYMNASIET
På vift i inspirerande Italien

PRAKTIK
UTOMLANDS
– YRKESGYMNASIETS
ELEVER HADE SIN PRAKTIK (APL)
I SOLIGA ITALIEN
31 elever på Yrkesgymnasiet fick en otrolig chans – att ha praktik
i Italien. Där fick de både träna på sina framtida jobb, och lära sig om en
arbetskultur och ett land som skiljer sig från Sverige.

E

lever från alla program åkte dit för
att ha praktik (APL), berättar idrottsläraren Marcos. Det var han som
valde Italien som resmål, till stor del
eftersom han själv gillar landet.
– Jag ska inte sticka under stolen med
att jag själv har en förkärlek för Italien
och kanske därför sökte lite extra efter en
lämplig samarbetspartner i just det landet,
säger han.
Men Italien valdes också eftersom företaget A Rocca, som ordnar praktikresor, kunde
leverera bra praktikplatser just där. Marcos är
väldigt glad över att eleverna kunde få prova
på att ha praktik utomlands.
– Det ger eleverna ett minne för livet.
De får prova på sina yrken i en helt annan
omgivning med andra förutsättningar. De får
också ta del av en annan kultur och förhopp-
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ningsvis få förståelse för att det inte alltid
är lätt att anpassa sig till en annan livsstil,
säger han och fortsätter.
– Eleverna som åker blir också starkare
som grupp, vi ser detta väldigt tydligt på
vår skola. Elever som knappt pratade med
varandra när de åkte blev goda vänner under
resans gång.
Elliot Angleflod, som läser till svetsare,
var en av dem som åkte till Italien. Han hade
praktik på företaget ASTU på Sicilien under
tre veckor. Där fick han prova på att måla,
slipa och lacka. De som var över 18 år fick
också åka till ett fängelse och svetsa trappor.
– Den största skillnaden var att Europa
normen inte följs. Det var stor skillnad
på tekniken och på arbetsförhållandena,
berättar Elliot.
– Som land var det kul att uppleva en ny

kultur och ett miljöombyte och få uppleva
vardagslivet där. Vi hängde med vår chef och
hans familj och fick på det sättet uppleva
kulturen både privat och på företaget.
Ahmed Amir som gick Fordonsprogrammet
hade också praktik på Sicilien, men på en
familjeägd bilverkstad.
– Det var ganska svårt med kommunikationen, då ingen kunde engelska. Men vi visade
framfötterna så det gick bra, säger han.
– Arbetsmiljön och moralen var lite annorlunda där jämfört med här. Där kunde de till
exempel ta en paus mitt på dagen medan här
så arbetar vi tills dess att vi slutar för dagen.
Nu jobbar Ahmed på Mekonomen. Han tog
med sig mycket erfarenhet från resan till sitt
nuvarande arbete.
– Jag fick lära mig hur det är att arbeta
utanför Norden och det var ganska annorlun-
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APL PÅ YRKESGYMNASIET
På vift i inspirerande Italien

Ahmed

Elliot

da jämfört med Sverige, men erfarenheten är bra
att ha. Jag skulle absolut rekommendera andra
att ha APL utomlands. Det är nya utmaningar
och ger nya perspektiv.
Det här var första gången som Yrkesgymnasiets elever åkte till Italien för att ha praktik.
Marcos berättar att det redan nu finns planer på
att åka dit en till gång.
– Både elever och lärare pratar fortfarande om
resan och många vill åka tillbaka, säger han.
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Namn: Elliot Angleflod
Ålder: 18 år
Program: Industritekniska
programmet
Årskurs: 3
Varför valde du Yrkesgymnasiet?
– Jag valde YG för att det gav mig
mest möjligheter efter gymnasiet och
tillgångar under min studieperiod.
Det är en familjär känsla på skolan,
lärarna är trevliga och vi elever syns
eftersom det är en mindre skola.
Vad vill du göra efter studenten?
– Efter studenten ska jag söka till en
arkitektskola i London Architectural
Association School of Architecture.
Jag vill designa hus, gärna victorianska hus med mycket marmor, men
det görs så sällan sådana hus idag.
Namn: Ahmed Amir
Ålder: 20 år
Program: Fordon- och
transportprogrammet
Vad gör du efter studenten?
– Idag arbetar jag på Mekonomen i
Gävle, jag hade även min APL här och
fick jobb direkt efter studenten.
Vad vill du göra i framtiden?
– I framtiden vill jag nog studera till
flygplanstekniker.
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YRKESGYMNASIET GÖR SKILLNAD
Samhällsprojekt

HJÄLTARNAS HUS
– I DUBBEL
BEMÄRKELSE
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YRKESGYMNASIET GÖR SKILLNAD
Samhällsprojekt

Yrkesgymnasiets

elever gav bort glädje
till sjuka barn

När utbytesstudenter från Tyskland kom till Sverige
ville eleverna och lärarna på Yrkesgymnasiet visa hur de gör
sina byggprojekt. Samtidigt kunde de göra skillnad för
sjuka barn och deras familjer.

G

odhet sprider godhet, något som
föreningen Hjältarnas hus verkligen fick vara med om. På en vecka
byggde 12 elever från Sverige
och 20 från Tyskland en lekstuga. Det blev
snabbt självklart vilka som skulle få den.
– Vi skulle ha ett projekt med tyskarna, så
de flög hit och hjälpte oss att bygga huset.
Då tänkte vi att vi skänker det till Hjältarnas Hus och familjerna. Vi ville göra något
speciellt för dem och tillsammans med
tyskarna, så det kändes väldigt bra, berättar
eleven Michell Rodriguez.
Hjältarnas hus är ett tillfälligt hem för
de barnfamiljer där ett barn har drabbats av
långvarig sjukdom. När allt annat skakar
och familjen behöver vara tillsammans är
Hjältarnas hus nästan som hemma och
underlättar för lek med kompisar, där
det friska kan stå i fokus. Lekstugan
kommer att bli väl använd av husets
familjer, säger Carola Lestander, verksamhetschef på Hjältarnas hus.
– Vi har sett fram emot och
längtat efter den här lekstugan
och berättat för familjerna att
den ska komma, berättar hon.

YG-Magasin-18-19-final-split.indd 27

Eleven Mohamad Reza Mohamadi berättar
att det var roligt att samarbeta med de
andra eleverna och att kunna ge bort stugan
till barnen efteråt. Han följde också med
på utbytesresan till den tyska skolan, där
eleverna fick prova på att bygga egna små
robotar som styrde sig själva med hjälp av
tejpremsor.
– Det var spännande, man fick lära sig
om en annan kultur. Hur de har det där, hur
det funkar i deras skola och så. Så det var
jättebra, säger han.
Läraren Jan Herrlin tror att hela projektet
var givande för eleverna.
– Samarbetet med den tyska skolan
gav nog mycket, men att göra det här för
Hjältarnas hus gav nog mer eftersom då
fick eleverna göra någonting bra för någon
annan, säger han.
Nästa år hoppas Jan att ännu fler program
på Yrkesgymnasiet ska kunna delta i utbytet
med Tyskland. Det finns dessutom redan
nu planer på att bygga och skapa ännu fler
saker till Hjältarnas hus.

Namn: Mohamad Reza Mohamadi
Program: Bygg- och
anläggningsprogrammet
Hur tycker du att det är att gå på
Yrkesgymnasiet?
– Det är strålande! Jag har börjat
samla kontakter i branschen och har
lärt känna många nya personer. Det
är också jättebra med all praktik, det
passar mig som gillar att göra saker.
Jag har också kunnat börja jobba
extra hos en fastighetsägare.
Namn: Michell Rodriguez
Program: Bygg- och
anläggningsprogrammet
Namn: Jan Herrlin
Ämne: Målerilärare
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Från TV till eget företagande

1
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ISABELLES TIPS
INFÖR GYMNASIET
Stå på er (kanske till och med HÅLL UT!),
det mesta kommer bli bättre och på ett sätt
enklare ju äldre ni blir eftersom erfarenhet
och tid ger er kraft och perspektiv.

2

Gör er röst hörd. Engagera er i andra, i
skolan, i samhället, i saker ni tycker om. Det
kommer alltid finnas likasinnade som känner
som ni. Hjälp också andra som försöker
istället för att vara tysta. Ju tidigare ni lär
er det desto bättre.

3

Glöm inte att ha roligt! Det är kul att lära
sig nya saker, hänga med kompisar och vara
tillräckligt stora för att förstå det mesta men
samtidigt få njuta av att inte vara vuxna
i lagens alla bemärkelser med ansvar och
tråkerier som det innebär!
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Från TV till eget företagande

INSPIRERAS AV SUPERKREATIVA

ISABELLE
MCALLISTER
Isabelle McAllister har gjort det mesta. Hon är programledare, designer,
skribent, stylist – allt som har en kreativ touch. Läs om Isabelles inspirerande
jobb och hennes bästa tips inför gymnasiet.

M

ånga känner nog igen Isabelle
från något av hennes tv-program:
hon har bland annat varit med i
”Äntligen Hemma” och i höstas
ledde hon ”Maxat hela maskinen” tillsammans
med Erik Ekstrand.
Annars lägger Isabelle sin tid på sitt eget
produktionsbolag, Miss McAllister Creative
Agency. Där skapar hon kreativa koncept
tillsammans med filmare, målare, byggare och
projektledare. Nu poddar hon också tillsammans med skådespelerskan Eva Röse.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Variationen, att få träffa så mycket olika
personer och få tänka fritt i olika kreativa
sammanhang. Att få möjlighet att påverka företag och personer till att göra förhoppningsvis bättre val för miljön och jämställdhet.
För att klara av sitt varierade jobb söker
hon inspiration vart hon än går: när hon
möter människor, tittar på film eller läser
tidningar.
– Jag skriver ner och fotar av saker som jag
tycker är spännande utan att egentligen ha
en plan för det. Till slut har jag ett eget litet
bibliotek av frön till saker som kan bli något
annat.
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Hur lyckas du balansera eget företag och
privatliv?
– Det är inte helt lätt, jag försöker ta alla
lov och helger ledigt med mina barn. Men det
blir ganska mycket så att jobb och fritid går
ihop eftersom det jag jobbar med också är
något som jag tycker är väldigt roligt och är
ett stort intresse.
Du är nu aktuell med en ny podd, Röse &
McAllister – vad är det roligaste med att
podda och vad är ert mål med podden?
– Den startade jag med skådespelerskan
Eva Röse, vi kände inte varandra innan men
håller på att lära känna varandra genom
podden. I podden pratar vi väldigt mycket om
politik och samhällstrender – framför allt om
hur viktigt det är att göra sin röst hörd, säga
ifrån när saker inte känns ok eller om man ser
något som man tycker är fel. Att det är viktigt
att värna om vår demokrati och människors
lika värde. Men vi berättar också om saker
från våra liv, bajshistorier, dumma saker vi har
gjort eller när vi bryter ihop. Högt och lågt i
en blandning.

i att det måste bara vara nytt och istället ser
till vad vi kan skapa med det som redan finns.
Vi konsumerar alldeles för mycket för vad vår
planet klarar av. Så jag hoppas och tror på
miljötrenden!

KORT OM ISABELLE
Namn: Isabelle McAllister
Ålder: 42 år
Aktuellt just nu: ”Maxat i SVT”
har premiär under hösten.
Delar ut Isabellestipendiet
(isabellestipendiet.se) för kvinnor i
byggbranschen i oktober. Skriver en
slags flytta-utomlands-dagbok på
Instagram @isabellemcallister och
har podden röse&mcallister.
Vilka sociala medier kan vi följa dig
på: Instagram @isabellemcallister,
Youtube, Facebook.
Förebild: Jag samlar olika delar från
olika människor mest hela tiden och
försöker lära mig och inspireras av
människor runt omkring mig.

Vilka färg- och formtrender tror du
kommer ta över snart?
– Jag hoppas ju att vi går ifrån trender som
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VI HJÄLPER DIG ATT VÄLJA RÄTT PROGRAM!

GÖR VÅRT

BÖRJA HÄR!

START

Vad
värdesätter
du mest?

r

GÖR SÅ HÄR: Börja vid START. Läs frågorna och välj
det alternativ som känns bäst. Överanalysera inte.
Var hamnade du? När du är framme vid ett program
kan du fundera lite på hur du hamnade just där.
PS. Det här är inget vetenskapligt test. Syftet är att på ett roligt
och annorlunda sätt få dig att tänka på sidor hos dig själv
som du kanske inte funderat på tidigare.

LÖSA PROBLEM.
STYRA MIN EGEN TID OCH
HA MYCKET ANSVAR.

Vilken
typ av
problem?

Om du
måste välja en
sak?

GÄRNA TEKNISKA.

Så här är jag i
mitt arbete:

ICKE-TEKNISKT. GÄRNA
MED ELLER FÖR ANDRA
MÄNNISKOR.

TRÄFFA OCH ARBETA MED
SPÄNNANDE MÄNNISKOR.
ARBETA MED
SPÄNNANDE TEKNIK.

HÅLLER GÄRNA MÅNGA
BOLLAR I LUFTEN.

Är du
intresserad av andra
kulturer och
traditioner?

VÄLDIGT MYCKET.

Hotellreceptionist/
reseguide
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FOKUSERAR GÄRNA
PÅ EN GREJ.

Hur skulle dina
kompisar beskriva
dig?

Arbetar du
gärna med mode
och trender?

SÅDÄR.

SÅ OTROLIGT OMTÄNKSAM, PÅLITLIG OCH KUNNIG. MAN KAN ALLTID
PRATA MED HONOM/
HENNE.

SMART OCH SERVICEINRIKTAD. KOMMER
SÄKERT ATT STARTA
EGET.

Undersköterska

Butikssäljare

YES! PLEASE!
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Är du en
solo- eller gruppmänniska?

VILL GÄRNA INGÅ I ETT
TEAM ELLER VARA EN DEL
AV ETT STÖRRE PROJEKT.

JAG JOBBAR GÄRNA MED
ANDRA I PROJEKT, MEN ÄVEN
SJÄLV. I’M A SUPERHERO.

Bygga, renovera
och måla. Är det
du?

NJAE, LITE. MEN GÄRNA ETT ANNAT HANTVERK ÄN BYGG.

GANSKA VIKTIGT.
GÄRNA MÅNGA SMÅ
MOMENT.

Vad gillar du
mest?

ALLA TYPER AV FORDON:
BILAR, MC, MOPEDER,
YOU NAME IT.

NJA, INTRESSERAD...
MEN INTE SÅ....

Är du en
kreatör?

JORÅ, MEN JAG VILL
HELLRE JOBBA MED
ATT SÄLJA SAKER.

Är det
viktigt med stor
variation i dina
arbetsuppgifter?

ALLT SOM ÄR ELEKTRISKT.
INTE BARA BILAR.

YEP! JAG OCH ISABELLE
MCALLISTER ROCKAR!

Byggnadsarbetare

Målare

ABSOLUT INTE DET
VIKTIGASTE. ETT EFTERTRAKTAT YRKE ÄR
VIKTIGT FÖR MIG.

Elektriker

Vilka
förutsättningar
attraheras du av?

Fordonstekniker
ETT YRKE DÄR DU MÅSTE
HA ETT HÖGT SÄKERHETSMEDVETANDE OCH
STOR SJÄLVSTÄNDIGHET?

ETT YRKE DÄR DET ÄR BRA
MED ORDNINGSSINNE, LITE
KOLL PÅ MATEMATIK OCH DÄR
OBEKVÄMA ARBETSSTÄLLNINGAR
INTE GÖR NÅGOT.

Svetsare

VVS-montör

JA, JAG VILL LÄRA
MIG ETT RIKTIGT
HANTVERK!

Frisör

När du väl funnit ditt yrke, läs mer om det på sidorna 34–52!
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SÅ HÄR FUNGERAR POÄNGPLANERNA

POÄNGPLANERNA PÅ
YRKESGYMNASIET
Din utbildning byggs ihop av olika typer av ämnesgrupper
– både mer traditionella ämnen och rena yrkesämnen.
På programsidorna berättar vi mer om varje specifik
utbildning. Där ser du också exakt vilka inriktningsämnen
som just ditt program innehåller.

GYM N AS I EG E M E N SA M M A ÄMN EN
(600 poäng)
Alla läser de gymnasiegemensamma ämnena. Många av de här ämnena har en
praktisk inriktning mot ditt program. Alltså, går du Byggprogrammet så räknar ni
på byggrelaterade problem när ni har matematik. Läser du till fordonsmekaniker
så kan till exempel manualer på engelska användas under engelskalektionen.
Svenska.........................................100 p
Engelska........................................100 p
Matematik......................................100 p
Samhällskunskap.............................50 p
Historia............................................50 p
Idrott och hälsa...............................100 p
Naturkunskap...................................50 p
Religionskunskap.............................50 p

P RO GR AMÄMN EN
(400–1 100 poäng)
MER ÄN

50
PROCENT

Mer än halva tiden på en arbetsplats
Undervisningen vid Yrkesgymnasiet är
byggd som en lärlingsutbildning.
Det betyder att mer än hälften av
utbildningstiden genomförs på en riktig
arbetsplats.
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Detta är yrkesämnen som kan variera mellan 400
och 1 100 poäng beroende på program. En del av dessa
poäng kan du tillgodogöra dig ute på en arbetsplats.
Läs vidare på programsidorna vilka programämnen som hör
till din utbildning.
EXEMPEL: Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Hälsopedagogik..............................100 p
Medicin 1......................................150 p
Etik och människors livsvillkor.........100 p
Psykiatri 1......................................100 p
Psykologi 1.......................................50 p
Samhällskunskap 1a:2.....................50 p
Specialpedagogik 1........................100 p
Svenska 2......................................100 p
Vård- och omsorgsarbete 1..............200 p
Vård- och omsorgsarbete 2..............150 p
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SÅ HÄR FUNGERAR POÄNGPLANERNA

IN RIK TN IN GSÄMN EN
(500–1 200 poäng)
Här får du specialistkunskap om just ditt yrke. Poängen varierar mellan 500
och 1 200 poäng beroende på programinriktning. Läs vidare på nästkommande sidor vilka inriktningsämnen som hör till ditt program.
EXEMPEL: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) inriktning
byggnadsarbetare
Husbyggnadsprocessen..................200 p
Husbyggnad 1................................100 p
Husbyggnad 2................................200 p
Husbyggnad 3................................200 p
Fördjupning inom valt yrke..............500 p
EXEMPEL: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) inriktning målare
Måleriprocessen.............................200 p
Måleri 1.........................................200 p
Måleri 2.........................................200 p
Måleri 3.........................................200 p
Måleri 4.........................................200 p
Måleri 5.........................................200 p

GY MN ASIE ARBETE
(100 poäng)
Gymnasiearbetet är ett projekt du själv ansvarar för med hjälp
av skolans lärare och handledare. Arbetet ska sammanfatta din
utbildning och kan genomföras under företagsliknande former.

IN DIV IDUELLT VAL
(200 poäng)
Du gör ett individuellt val för att komplettera din utbildning med fördjupningskurser. Kanske
har du en entreprenörsådra och känner att du skulle vilja lära dig mer om entreprenörskap, eller
så vill du komplettera med något ämne som underlättar högskolestudier i framtiden.
EXEMPEL på valbara kurser*
Entreprenörskap.............................100 p
Entreprenörskap och företagande ....100 p
Matematik 2...................................100 p
Svenska 2......................................100 p
Svenska 3......................................100 p
Engelska 6.....................................100 p

Personlig försäljning 1....................100 p
Praktisk marknadsföring 1...............100 p
Servicekunskap .............................100 p
Idrott och hälsa 2............................100 p
Programhantering...........................100 p
Information och kommunikation 1...100 p

Ledarskap och organisation.............100 p
Service och bemötande 1................100 p
Samhällskunskap 1a:2.....................50 p
Historia 1a:2....................................50 p
Näthandel 1...................................100 p

*Lokala variationer kan förekomma
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Yrkesgymnasiet: Hotell- och turismprogrammet (HT)

HOTELLRECEPTIONIST/

RESEGUIDE
Är du beredd att möta världen?
Tycker du om resor? Är du nyfiken på andra
kulturer och traditioner? Kan du hålla många
bollar i luften? Då kan det här vara utbildningen för dig. Du kan vara den som ger resenärer
och kunder upplevelser för livet!

PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET
Du är anställningsbar som reseguide eller hotellreceptionist direkt efter
din utbildning.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj Svenska 2 och Svenska 3 (totalt 200 poäng) som kurser i ditt
individuella val så får du grundläggande behörighet till högskolan.
R EN
LÖN FÖ
MEDEL ECEPTIONIST:
R
L
L
E
HOT

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Du får kunskap om resmål, resvägar, marknadsföring och försäljning.
Din förmåga att samverka och kommunicera med andra är något som
du ofta får öva.

r

25 500 k

CB)

NAD (S
PER MÅ

UTBILDNINGSRESA*
Tillsammans med dina kurskamrater reser du till ett annat land för att
jämföra dina kunskaper mot en internationell marknad. Hur fungerar
rese- och turismnäringen i det landet? Hur ser arbetsmarknaden ut?

MEDEL
L
RESEG ÖN FÖR EN
UIDE:

22 500 k

* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

PER M

Gemensamma ämnen

Programämnen
700 poäng
Logi............................... 100 p
Resmål och resvägar.... 100 p
Service och
bemötande 1................ 100 p

2 500 p
Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p
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(SCB)

r

Inriktning
900 poäng

600 p

Hotell och turism
Besöksnäringen............ 100 p
Engelska 6.................... 100 p
Entreprenörskap........... 100 p
Konferens och
evenemang................... 100 p

ÅNAD

Inriktning
hotell och konferens
Konferens 1.................. 100 p
Reception 1.................. 100 p
Frukost och
bufféservering.............. 100 p
Våningsservice 1.......... 100 p
Administration 1........... 100 p
Konferens 2.................. 100 p
Reception 2.................. 100 p
Reception 3.................. 100 p
Servering 1................... 100 p

Inriktning turism och resor
Aktiviteter och
upplevelser................... 100 p
Hållbar turism............... 100 p
Marknadsföring
och försäljning.............. 100 p
Reseproduktion
och försäljning.............. 100 p
Guide och reseledare... 100 p
Turistbyråservice.......... 100 p
Värdskap på resmålet... 100 p
Reception 1.................. 100 p
Servering 1................... 100 p
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”DET PASSAR FÖR DIG
SOM VILL LÄRA KÄNNA NYA
MÄNNISKOR OCH TYCKER OM
ATT VARA SOCIAL.”
STEFAN HANNA

KORT OM STEFAN
Namn: Stefan Hanna
Utbildning: Hotell- och turismprogrammet
Intressen: Träna fotboll och hänga med kompisar.
Framtidsdröm: Att bli fotbollsproffs
eller hotelldirektör.

ETT INTERNATIONELLT OCH SPÄNNANDE JOBB
För vem passar hotell- och turismprogrammet?
Det passar för dig som vill lära känna nya människor och tycker om att vara social.
Det är mycket service inom yrket så det är bra om man är öppen och trevlig.

Jag tar hand om servicen vid frukosten, hälsar alla gäster god morgon och vid
konferenser får jag ställa i ordning inför gästerna. Det är också en bra praktik för
att jag får använda och träna engelska.

Vad får du göra på ditt program?
Just nu lär vi oss grunderna i till exempel konferens och frukostservering. Sen i
tvåan och trean kommer vi att lära oss mer avancerade saker som bokningssystem och reception.

Har du några tips att ge andra som vill börja på ditt program?
Att våga prata med gästerna på praktiken, annars kan de få ett sämre intryck av
sin vistelse. Kom också ihåg att hålla tider och försöka göra ditt bästa hela tiden.
Det har lönat sig för mig eftersom jag har fått både helg- och sommarjobb. Det är
verkligen ett roligt yrke!

Hur är din APL och vad får du göra?
Den är rolig. Jag är på ett hotell och jobbar med frukostservering och konferens.
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Yrkesgymnasiet: El- och energiprogrammet (EE)

ELEKTRIKER

Gillar du spänning och energifyllda uppdrag?
Är du en sådan som får kraft av variation?
Attraheras du av stora valmöjligheter? Går du
igång på teknik? I så fall kan det här vara ett
yrke som passar dig. I den här branschen kan du
till exempel arbeta med elanläggningar och tv-,
data- och eldistributionsnät.
PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET
Du kan efter gymnasiet börja arbeta som lärling. Lärlingstiden är
1 600 timmar (1 år). För att kunna bli anställd som lärling krävs en
gymnasieexamen om minst 2 250 poäng vilket innebär:
• lägst betyg E i svenska 1, engelska 5, matematik 1 och de
programgemensamma ämnena
• godkänt gymnasiearbete
• Godkända betyg i Praktisk ellära samt Elkraftstekning (B-auktorisation).

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3 i ditt individuella val samt byt ut
en programfördjupning mot engelska 6 så får du grundläggande
behörighet.

MÖJLIGA YRKEN
Utbildningen förbereder främst för ett yrke som elektriker inom installation eller eldistribution. Det är även möjligt att arbeta som hisstekniker,
larmtekniker och nätverkstekniker.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Serviceförmåga, kreativitet, entreprenörskap och förmåga att leda och
arbeta i projekt.

32 800

KÖRKORT
Oftast krävs B-körkort för att kunna få jobb som elektriker. Därför
erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev ett startpaket för körkort.

Programämnen
400 poäng

PER M

Gemensamma ämnen

ÅNAD

kr

(SCB)

Inriktning
1 200 poäng

600 p

Eltekniker
Datorteknik 1a.............. 100 p
Elektromekanik............. 100 p
Energiteknik 1............... 100 p
Mekatronik 1................ 100 p

MEDEL
L
ELEKT ÖN FÖR EN
RIKER
:

Inriktning elteknik

2 500 p
Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

Elkraftteknik.................. 100 p
Praktisk ellära............... 100 p
Elinstallationer..............200 p
Kommunikationsnät 1.. 100 p
Elmotorstyrning............ 100 p
Belysningsteknik........... 100 p
Data- och medianät...... 100 p

Fastighetsautomation 1................ 100 p
Konstruktion 1.............. 100 p
Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem.... 100 p
Servicekunskap............ 100 p

100 p
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”DET ÄR OKEJ ATT
GÖRA FEL – DU ÄR HÄR
FÖR ATT LÄRA DIG.”
JESSICA BLOMGREN

KORT OM JESSICA
Namn: Jessica Blomgren
Utbildning: El- och energiprogrammet
Intressen: Att vara med kompisar.
Framtidsdröm: Jag vill hitta ett bra jobb att leva på.

ETT SPÄNNINGSFYLLT ARBETE DÄR DU ALDRIG BEHÖVER SITTA STILL
För vem passar el- och energiprogrammet?
Man ska vara intresserad av el och beredd på att det är mycket praktik. Men det
passar alla som gillar att arbeta praktiskt.
Vad får du göra på ditt program?
Jag får göra allt man behöver för att kunna jobba och det mesta lär vi oss på
arbetsplatsen vi har praktik på. Det kan vara allt från att koppla eluttag till att dra
kabel.
Vad är det bästa med ditt yrke?
Att det är roligt! Jag är verkligen intresserad av el och typ hela släkten håller på
med det. Det är också roligt för att du hela tiden får lära dig nya saker. Det händer
alltid något och man behöver inte sitta still.
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Hur är din APL och vad får du göra?
Den är jättebra. På min APL får jag göra allt och lite till. Det kan vara olika
uppgifter beroende på var du har APL. Men handledarna lär mig väldigt bra.
Jag gillar att vara ute på kunduppdrag. Kundkontakten är kul och jag gillar att fixa
lägenheter när det till exempel är rotrenovering.
Har du några tips att ge andra som vill börja på ditt program?
Du måste våga fråga om du undrar något. Gör inte bara som du tror, fråga först för
att vara på den säkra sidan. Men kom ihåg att det är okej att göra fel – du är här
för att lära dig.
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Yrkesgymnasiet: Fordons- och transportprogrammet (FT)

FORDONSTEKNIKER
Kickar du igång på bilar och fordonsteknik?
Är ditt intresse kopplat till allt som rullar? Vill
du säkra ett jobb för framtiden? Då kan du få
en utbildning som passar dina intressen. Fordonstekniker är ett yrke för dig som gillar bilar
och modern teknik.
PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET
Du är anställningsbar som fordonstekniker direkt efter din utbildning.
Möjligheterna till jobb är goda.

MÖJLIGA YRKEN
Mekaniker, tekniker, bilelektriker, kundmottagare, reservdelsspecialist,
däckmontör och bilplåtslagare.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3 i ditt individuella val samt byt ut
en programfördjupning mot engelska 6 så får du grundläggande
behörighet.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Försäljning, servicekänsla och social kompetens är viktiga inslag.

MEDEL
L
FORDO ÖN FÖR EN
NSTEK
NIKER
:

28 500

PER M

ÅNAD

kr

(SCB)

KÖRKORT
Oftast krävs B-körkort för att kunna få jobb som fordonstekniker. Därför
erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev ett startpaket för körkort.

Programämnen
400 poäng

Gemensamma ämnen

Inriktning
1 200 poäng

600 p

Personbilsmekaniker
Fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden.............200 p
Fordonsteknik
– introduktion...............200 p

Inriktning personbilsteknik

2 500 p
Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

Personbilsteknik
– introduktion...............200 p
Reparation av
personbilar och lätta
transportfordon............300 p
Bromsar, kaross
och chassi....................200 p

Motor och
kraftöverföring..............300 p
Komfort och
säkerhetssystem 1a......200 p

100 p
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”INGA FÖRKUNSKAPER
KRÄVS, DU LÄR DIG ALLT
PÅ UTBILDNINGEN.”
RUT LINDERED THORSÉN

KORT OM RUT
Namn: Rut Lindered Thorsén
Utbildning: Fordons- och transportprogrammet
Intressen: Musik, djur och att vara med kompisar.
Framtidsdröm: Fordonsmekaniker eller skeppare.

DET ÄR SVÅRT ATT HA TRÅKIGT
NÄR BILBRANSCHEN STÄNDIGT
UTVECKLAS

du behöver för att jobba på en verkstad. Vi lär oss också mycket om elektronik
eftersom de moderna bilarna innehåller mycket elektronik.
Vad är det bästa med ditt yrke?
Du blir händig och klarar av mycket själv. Det är skönt att veta att jag kan fixa
upp en bil om jag skulle behöva det. Sen får du hela tiden utvecklas eftersom
branschen alltid går framåt.

För vem passar fordons- och transportprogrammet?
Det passar alla som tycker det skulle vara roligt att skruva med bilar. Inga förkunskaper krävs för du lär dig allt på utbildningen.

Hur är din APL och vad får du göra?
Jag är på en mindre firma och det är jättebra för att jag får göra mycket själv och
det lär jag mig av. Handledarna är duktiga och när de sett att jag kan något har jag
fått gå vidare till mer utmanande uppgifter. Exempel på uppgifter kan vara att byta
styrled, fjädrar, bromsar och däck. Det varierar mycket.

Vad får du göra på ditt program?
Allt som har med bilar att göra! I början går man igenom verktyg och bilens delar,
till exempel att plocka isär och ihop en motor. Efter tre år kan du göra allt som

Har du några tips att ge andra som vill börja på ditt program?
Det här är rätt program för dig som har ett intresse för bilar. Se till att vara villig att
lära dig och fråga mycket. Det är då du lär dig som mest.
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Yrkesgymnasiet: Hantverksprogrammet (HV)

FRISÖR

Lockas du av att göra små och stora klipp?
Drömmer du om att skapa enastående frisyrer?
Att starta nya trender? Och dessutom göra
business på ditt hantverk? Då kan frisöryrket
vara något för dig. Här får du möjlighet att vara
kreativ och arbeta med dina händer.

PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET
För att bli behörig frisör måste du göra ett gesällprov. När du tar studenten
ska du ha lägst E i samtliga hantverkskurser och i de gymnasiegemensamma ämnena. Du har då gjort steg 1 klart. Efter det följer en färdigutbildning på ett frisörföretag i 3 000 timmar (steg 2, 3 och 4) innan du
kan avlägga det slutgiltiga gesällprovet och bli behörig frisör.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3 i ditt individuella val samt byt ut
en programfördjupning mot engelska 6 så får du grundläggande
behörighet.
MEDEL
L
FÖR EN ÖN
FRISÖR
:

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Att kunna bemöta kunder på ett professionellt sätt.

25 600

PER M

UTBILDNINGSRESA*
Tillsammans med dina kurskamrater reser du till en storstad i Europa.
Målet är att se på den europeiska marknaden och jämföra dina
erfarenheter med den internationella frisörscenen.

ÅNAD

kr

(SCB)

* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

Programämnen
400 poäng

Gemensamma ämnen

Inriktning
1 200 poäng

600 p

Frisör
Entreprenörskap........... 100 p
Hantverk
– introduktion...............200 p
Tradition och
utveckling..................... 100 p

Inriktning frisör

2 500 p
Individuella val

200 p

Frisör 1..........................200 p
Frisör 2..........................200 p
Frisör 3..........................200 p
Frisör 4..........................200 p

Frisör 5..........................200 p
Frisör 6a........................ 100 p
Material och miljö......... 100 p

Gymnasiearbete

100 p
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”DET GÄLLER ATT
TA FÖR SIG OCH VISA INTRESSE
FÖR ATT LÄRA SIG.”
MUSTAFA TAHIR

KORT OM MUSTAFA
Namn: Mustafa Tahir
Utbildning: Frisör, hantverksprogrammet
Intressen: Vara med kompisar, spela PS4 och träna.
Framtidsdröm: Att flytta till USA eller ett annat land för att
jobba med artister. Jag vill hjälpa dem med
makeup, kläddesign och hår.

COOLA FRISYRER OCH HÄFTIGA FÄRGER
För vem passar hantverksprogrammet?
Alla som vill utbilda sig till frisörer kan gå det här programmet. Det hjälper om du
tycker om att vara social med andra människor och gillar att vara kreativ.

Hur är din APL och vad får du göra?
Den är jätterolig! Jag gillar att prata med riktiga kunder. Det jag får göra är att färga
hår, tvätta hår, använda klippmaskinen och lära mig klippa med sax.

Vad får du göra på ditt program?
Vi lär oss mycket genom praktiska övningar. Vi klipper till exempel dockors hår
och färgar det. Ibland får vi färga lärarens hår också, vilket är roligt. Vi lär oss även
klippteknik, vad olika klippningar heter och hur man använder klippmaskiner.

Har du några tips att ge andra som vill börja på ditt program?
När du utbildar dig till frisör gäller det att ta för sig och visa intresse för att lära sig.
Det kan vara svårt i början men om man bara fortsätter försöka så kommer man
att klara av frisöryrket.

Vad är det bästa med ditt yrke?
Jag tycker det bästa är att man får vara social med kunderna. De blir som vänner
efter ett tag. Det roligaste momentet tycker jag är färgning.
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Yrkesgymnasiet: Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vill du göra något betydelsefullt för andra människor?
Är du intresserad av hur människor fungerar? Vore det fint att
använda dina kunskaper till att hjälpa? Då kanske yrket som undersköterska passar dig. På Vård- och omsorgsprogrammet får
du grundläggande kunskaper inom hälso- och sjukvård så att du
kan underlätta för de människor som är i behov av vård.
PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET
Du är anställningsbar som undersköterska direkt efter din utbildning.

MÖJLIGA YRKEN
Undersköterska, eller yrke inom akutsjukvård, öppenvård, psykiatrisk
vård, barnsjukvård, hemsjukvård, hemtjänst, förebyggande hälsa eller
vid särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj Svenska 3 (100 poäng) som en av kurserna i ditt individuella val
så får du grundläggande behörighet till högskolan.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Att kunna bemöta människor med olika behov.

MEDEL
L
UNDER ÖN FÖR EN
SKÖTE
RSKA:

KÖRKORT

27 900

Ett B-körkort gör dig mer anställningsbar. Därför erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev ett startpaket för körkort.

ÅNAD

kr

(SCB)

Gemensamma ämnen

Programämnen
1 100 poäng
Hälsopedagogik............ 100 p
Medicin 1...................... 150 p
Etik och
människors livsvillkor.... 100 p
Psykiatri 1..................... 100 p

PER M

Inriktning
500 poäng

600 p
Psykologi 1..................... 50 p
Samhällskunskap 1a:2... 50 p
Specialpedagogik 1...... 100 p
Svenska 2..................... 100 p

Programfördjupning

Vård- och
omsorgsarbete 1...........200 p
Vård- och
omsorgsarbete 2........... 150 p

Engelska 6.................... 100 p
Matematik 2a................ 100 p
Akutsjukvård.................200 p

2 500 p

Välj mellan:
Gymnasiearbete
Individuella val

200 p
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100 p

Medicin 2 ..................... 100 p
Palliativ vård ................. 100 p
Vård och omsorg vid
demenssjukdom .......... 100 p
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”DET ÄR EN HÄRLIG
KÄNSLA ATT LÄRA SIG SAKER
SOM SEN KAN HJÄLPA ANDRA.”
SALEH ALHUSHAISHI

KORT OM SALEH
Namn: Saleh Alhushaishi
Utbildning: Vård- och omsorgsprogrammet
Intressen: Hjälpa människor och ta hand om dem som behöver hjälp.
Framtidsdröm: Bli en duktig läkare och
hjälpa många människor.

LÄR DIG HJÄLPA MÄNNISKOR PÅ BÄSTA SÄTT
För vem passar vård- och omsorgsprogrammet?
Känner du dig socialt kompetent och vill jobba med människor är vård- och
omsorgsprogrammet perfekt för dig. Man måste våga ta för sig och samtidigt visa
respekt och bemöta patienterna på ett bra sätt.
Vad får du göra på ditt program?
I skolan får vi öva på det vi ska göra på praktiken. Det kan vara att ta blodprov,
linda ben eller hur man kommunicerar med och bemöter de människor vi ska
hjälpa. Det teoretiska vi läser är också roligt och spännande, speciellt det om
psykologi och psykiatri.
Vad är det bästa med ditt yrke?
Det bästa är att jag lär mig väldigt mycket hela tiden om hur man ska hantera
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olika situationer och hur jag kan hjälpa människor på bästa sätt. Det känns bra att
veta att jag har en viktig roll i samhället.
Hur är din APL och vad får du göra?
APL är jättebra, man får känna hur det är på en arbetsplats och man lär sig jättemycket. Arbetsuppgifterna skiljer sig beroende på var man är. På ett gruppboende
får du till exempel göra olika aktiviteter som att få ut dem i daglig verksamhet.
Snart kommer jag att få börja min APL på sjukhuset och det ser jag fram emot.
Har du några tips att ge andra som vill börja på ditt program?
Man ska ta eget ansvar och ta vara på alla chanser man får att lära sig något nytt.
Det är en härlig känsla att lära sig saker som sedan kan hjälpa andra.
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Yrkesgymnasiet: VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

RÖRMONTÖR
Skulle du gilla att arbeta med bra flow?
Skulle du uppskatta att vara efterfrågad?
I så fall kanske VVS är branschen för dig. En
rörmontör installerar rör och system som gör
att vi kan duscha och tvätta. Och behovet är
stort, så möjligheterna till jobb är goda!

PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET
För att kunna bli anställd som lärling (vilket du är i cirka 2 år) krävs
lägst betyg E i yrkesämnen och i matematik, svenska och engelska. För
att bli certifierad VVS-montör måste du även avlägga ett branschprov.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3 i ditt individuella val samt byt ut
en programfördjupning mot engelska 6 så får du grundläggande
behörighet.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Serviceförmåga, kreativitet, entreprenörskap och förmåga att leda och
arbeta i projekt.

KÖRKORT
Oftast krävs B-körkort för att kunna få jobb som VVS-rörmontör. Därför
erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev ett startpaket för körkort.

Programämnen
400 poäng

Gemensamma ämnen

33 200 k

PER M

ÅNAD

(SCB)

r

Inriktning
1 200 poäng

600 p

Rörmontör
Praktisk ellära............... 100 p
Systemuppbyggnad...... 100 p
Värmelära..................... 100 p
Verktygs- och
materialhantering.......... 100 p

MEDEL
L
EN V VS ÖN FÖR
-RÖRM
ONTÖR
:

Inriktning VVS-installation

2 500 p
Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

Entreprenadteknik........ 100 p
Sanitetsteknik 1............ 100 p
VVS svets och
lödning rör.................... 100 p
Värmeteknik 1.............. 100 p
Elkraftteknik.................. 100 p

VVS TIG-svetsning rör... 100 p
VVS svets industrirör.....200 p
Injusteringsteknik......... 100 p
Sanitetsteknik 2............ 100 p
VVS gassvetsning rör.... 100 p
Värmeteknik 2.............. 100 p

100 p
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” JAG GÖR HELLRE
SAKER PRAKTISKT
ÄN ATT SITTA VID
SKOLBÄNKEN.”
KLARA HOLM

KORT OM KLARA
Namn: Klara Holm
Utbildning: Rörmontör, VVS- och fastighetsprogrammet
Intressen: Löpträna och att vara med kompisar.
Framtidsdröm: Egenföretagare inom VVS.

RÖR PÅ DIG MED PRAKTISK PROBLEMLÖSNING
Varför valde du programmet?
För att jag alltid har varit intresserad av att bygga och skapa grejer själv. Min pappa,
pojkvän och bror jobbar alla inom bygg och jag kände att jag ville göra något
annat. Min farbror jobbar inom VVS, vilket jag tyckte verkade mer intressant.
Vad kommer du att få göra och lära dig på ditt program?
Allt inom rör och vatten, som hur du mäter vattentryck, att kröka rör och hur du
installerar en värmepump. Jag kommer även läsa lite om el då VVS hör ihop med
detta.
Vad ser du mest fram emot med att bli rörmontör?
Att jag kommer få jobba praktiskt med hela kroppen och röra mig större delen av
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tiden och slipper jobba på kontor. Jag kommer även att få vara kring människor
nästan hela tiden vilket jag tycker ska bli kul.
Ser du fram emot din APL? Vad ser du mest fram emot?
Ja, det ser jag jättemycket fram emot för att jag hellre gör saker praktiskt än att
sitta vid skolbänken. Jag ser fram emot att lära mig sådant som jag inte redan kan
eller som jag alltid har undrat över hur man gör.
Har du några tips att ge andra som vill börja på ditt program?
Att man ska fördjupa sig och läsa på om programmet man tänkt välja. Se också till
att läsa på om alla program för du kan faktiskt hitta ett program som du inte hade
tänkt välja från början.
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Yrkesgymnasiet: Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Är du en handlingskraftig person
med intresse för affärer?
Skulle du vilja jobba i butik? Starta eget? Triggas
du av att ge människor vägledning och service?
Då kanske det här är yrket för dig. Jobbar du inom
handeln ligger utmaningen i att få kunderna
att känna sig nöjda med sin affär.
Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

PROGRAMMET I KORTHET
EFTER GYMNASIET

Du är direkt anställningsbar inom handeln som till exempel butikssäljare.
Högskolan bjuder på många vidareutbildningar som till exempel
Butikschefsprogrammet och Service Management.

MÖJLIGA YRKEN
Inom handel finns yrken inom ett brett spektrum, från butiksarbete till
specialistkompetens inom detaljhandel och ekonomi.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj Svenska 3 (100 poäng) som en av kurserna i ditt individuella val så
får du grundläggande behörighet till högskolan.

MEDEL
L
BUTIK ÖN FÖR EN
SSÄLJA
RE:

28 700

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Kundservice, säljteknik, entreprenörskap och företagsamhet.

PER M

SÄLJRESA*

ÅNAD

kr

(SCB)

Tillsammans med dina kurskamrater reser du till en storstad i Europa.
Målet är att se på säljrollen ur ett internationellt perspektiv.
* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

Gemensamma ämnen

Programämnen
400 poäng

Inriktning
1 200 poäng

600 p

Butikssäljare

Inriktning butikssäljare

Entreprenörskap........... 100 p
Servicekunskap............ 100 p
Information och
kommunikation 1.......... 100 p
Branschkunskap
inom handel och
administration............... 100 p

Engelska 6.................... 100 p
Information och
kommunikation 2.......... 100 p
Personlig försäljning 1 100 p
Personlig försäljning 2 100 p
Personlig försäljning 3 100 p
Praktisk
marknadsföring 1......... 100 p
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2 500 p
Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Praktisk
marknadsföring 2......... 100 p
Praktisk
marknadsföring 3......... 100 p
Affärsutveckling och
ledarskap...................... 100 p
Handel specialisering................ 100 p
Inköp 1......................... 100 p
Näthandel 1.................. 100 p
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”NYTTJA DIN PRAKTIK.
DÅ KAN DU FÅ VIKTIGA
REFERENSER OCH ERFARENHET
SOM KAN LEDA TILL JOBB.”
VIKTOR BLAD ERIKSSON

KORT OM VIKTOR
Namn: Viktor Blad Eriksson
Utbildning: Handels- och administrationsprogrammet
Intressen: Fota, kläder och att vara med kompisar.
Framtidsdröm: Jobba med människor på något sätt,
gärna mot service.

GENOM KUNDKONTAKT ÄR DU FÖRETAGETS ANSIKTE UTÅT
För vem passar handels- och administrationsprogrammet?
Du behöver kunna samarbeta med andra och ha tålamod, stresstålighet och
social kompetens. Allt detta tränar man upp under utbildningen.
Vad får du göra på ditt program?
Man lär sig att sälja i butik och allt vad det innebär. Du står i kassan, är ansiktet
utåt, lägger fram varor och hjälper kunder för att nämna några saker. Vi har också
läst om konsumentköplagen. Men vad man även lär sig är att vara trevlig och du
växer som person under utbildningen.
Vad är det bästa med ditt yrke?
I vardagen är det att man kan träffa olika människor och se vilka de är. När du
pratar med kunder under en avslappnad dialog är det enklare att hjälpa dem.
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Sedan om man har en dålig dag så blir man gladare av att gå till jobbet eftersom
du ”måste” vara trevlig och det smittar av sig på ditt humör.
Hur är din APL och vad får du göra?
Jag har haft riktigt bra APL och jag jobbar extra på samma butik som jag praktiserar på. Det är lite annorlunda eftersom du får ett annat ansvar som anställd, vilket
är både roligt och utmanande. De uppgifter jag har kan vara att lägga fram varor,
ställa upp skyltfönster, styla skyltdockor och självklart att stå i kassan.
Har du några tips att ge andra som vill börja på ditt program?
Det är väl att nyttja din praktik för att du då kan få viktiga referenser och erfarenhet som kan leda till jobb.
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Yrkesgymnasiet: Industritekniska programmet (IN)

SVETSARE
Vill du ha Sveriges hetaste jobb?
HÖG EFTERFRÅGAN
Kan du tänka dig att arbeta med metall?
PÅ SVETSARE!
Skulle du uppskatta att vara eftertraktad?
Då kanske en svetsutbildning är något för dig.
Svetsning innebär att man smälter metall
stycken och sammanfogar dem. Svetslågan är
ibland över 2 500 grader så det är klart att det
är ett hett jobb. Hett i dubbel bemärkelse då
efterfrågan på svetsare är stor.
PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET
Du är direkt anställningsbar som svetsare. Eftersom det är brist på
utbildade svetsare har du mycket goda chanser att få arbete direkt efter
gymnasiet.

MÖJLIGA YRKEN
Svetsare är ett brett yrkesområde där du kan vara anställd inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag
samt som underhålls- och reparationspersonal vid olika industrier.

MEDEL
L
SVETS ÖN FÖR EN
ARE:

29 400

PER M

ÅNAD

kr

(SCB)

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3 i ditt individuella val samt byt ut
en programfördjupning mot engelska 6 så får du grundläggande
behörighet.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Social förmåga och entreprenörskap.

KÖRKORT
Ett B-körkort ökar dina chanser till anställning. Därförerbjuder
Yrkesgymnasiet varje elev ett startpaket för körkort.

Programämnen
400 poäng

Gemensamma ämnen

Inriktning
1 200 poäng

600 p

Svetsare
Industritekniska
processer 1................... 100 p
Människan
i industrin 1................... 100 p
Produktionskunskap 1..................... 100 p
Produktionsutrustning 1.................. 100 p
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Inriktning svetsare

2 500 p
Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

Produktutveckling 1..... 100 p
Sammanfogning........... 100 p
Svets grund................... 100 p
Kälsvets 1..................... 100 p
Kälsvets 2..................... 100 p
Stumsvets 1.................. 100 p
Stumsvets 2.................. 100 p

Tillverkningsunderlag 1.................... 100 p
Rörsvets 1..................... 100 p
Rörsvets 2..................... 100 p
Produktionsutrustning 2.................. 100 p
Verktygskunskap.......... 100 p

100 p
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”EN EGENSKAP
SOM ÄR BRA ATT HA
ÄR TÅLAMOD.”
AMANDA NILSSON

KORT OM AMANDA
Namn: Amanda Nilsson
Utbildning: Svets, industritekniska programmet
Intressen: Spela fotboll, vara med kompisar och musik.
Framtidsdröm: Att bli svetsare på en bra firma.

SVETSNING ÄR INGET FÖR DARRHÄNTA
För vem passar industritekniska programmet?
Så länge man är beredd att lära sig kan vem som helst bli svetsare. En egenskap
som är bra att ha är tålamod eftersom du behöver hålla fokus hela tiden du
svetsar.
Vad får du göra på ditt program?
Vi lär oss grunderna inom svetsning som de olika svetsteknikerna. Det är kul för
att det alltid finns något nytt att lära sig. Själva svetsningen är både spännande
och klurig. Men det gäller att koncentrera sig hela tiden.
Vad är det bästa med ditt yrke?
Själva svetsningen är jätterolig. Det känns bra när man har lyckats och man
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känner sig stolt också. Du får inte darra med handen och måste hålla samma
hastighet, vilket kan vara utmanande i början.
Hur är din APL och vad får du göra?
Den är bra och jag gillar företaget jag är på. Vad jag får göra är olika. Jag får svetsa
det jag klarar av och titta på för att lära mig om det är något nytt moment. Något
jag har blivit uppmärksam på sen jag började svetsa är att det är svetsar nästan
överallt och man får upp ögonen för det.
Har du några tips att ge andra som vill börja på ditt program?
Att man får vara beredd på att det är svårt i början. Det gäller att ha tålamod och fortsätta försöka så går det bra till sist. Nu tycker jag om att svetsa för att det är så roligt.
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Yrkesgymnasiet: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

BYGGNADSARBETARE

Tillhör du dem som förnyar,
förbättrar och sätter färg på tillvaron?
Vill du skapa något som håller? Drömmer
du om en färgstark miljö? Gillar du att arbeta
praktiskt? Då kanske den här utbildningen
är något för dig. Här får du bygga, renovera
och måla.

MÖJLIGA FÖRDJUPNINGAR SOM BYGGNADSARBETARE*
BETONGARBETARE

GOLVLÄGGARE

Att vara betongarbetare är ett fysiskt
krävande arbete och innebär att du arbetar
med gjutning och armering av betongkonstruktioner för husbyggnader eller för
broar och vägar.

Att vara golvläggare innebär att du har ett inomhusjobb i byggbranschen, vilket är unikt. Som
golvläggare arbetar du med golvbeläggningar av
olika material som till exempel plast, linoleum
och parkett.

SNICKARE

MURARE

Att vara snickare innebär att du jobbar
med träarbete i hela eller delar av ett
byggprojekt. Det är ett hantverksjobb som
är omväxlande eftersom arbetsuppgifterna
varierar.

Att vara murare innebär att du arbetar inom ett
av världens äldsta yrken. Dina arbetsuppgifter
är till exempel att bygga upp husets väggar, klä
taket med tegel och lägga plattor.

MEDEL
L
BYGGN ÖN FÖR EN
ADSAR
BETAR
E:

30 400

PER M

ÅNAD

kr

(SCB)

* Utbudet på skolorna kan variera baserat på branschens efterfrågan.

Programämnen
400 poäng

Gemensamma ämnen

Inriktning
1 200 poäng

600 p

Byggnadsarbetare

2 500 p

Bygg
och anläggning 1..........200 p
Bygg
och anläggning 2..........200 p
Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

Inriktning målare

Inriktning byggnadsarbetare

Måleriprocessen...........200 p
Måleri 1.........................200 p
Måleri 2.........................200 p
Måleri 3.........................200 p
Måleri 4.........................200 p
Måleri 5.........................200 p

Husbyggnadsprocessen.....................200 p
Husbyggnad 1.............. 100 p
Husbyggnad 2..............200 p
Husbyggnad 3..............200 p
Fördjupning
inom yrket.............500 p

100 p
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ELLER:

MÅLARE
PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET
Byggnadsarbetare

Du kan efter gymnasiet börja arbeta som lärling. Lärlingstiden är 6 800
timmar. Efter tre år på Yrkesgymnasiet med minst E i alla ämnen får
du tillgodoräkna dig 2 800 timmar. Alla gymnasielärlingar som uppnått
färdig utbildningstid får yrkesbevis.
Målare

Du kan efter gymnasiet börja arbeta som lärling. Efter tre år på Yrkesgymnasiet med minst E i alla ämnen får du tillgodoräkna dig 3 000
timmar.

MÖJLIGA YRKEN
Utbildningen förbereder dig för att jobba som byggnadsarbetare, snickare, murare, betongarbetare, golvläggare eller målare.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3 i ditt individuella val samt byt ut en programfördjupning mot engelska 6 så får du grundläggande behörighet.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ

MEDEL
L
EN MÅ ÖN FÖR
LARE:

Företagande och entreprenörskap.

32 000

KÖRKORT

PER M

Oftast krävs B-körkort för att kunna få jobb inom branschen.Därför
erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev ett startpaket för körkort.

ÅNAD

Snickare/Träarbetare

Betongarbetare

Murare

Golvläggare

Trä 1............................. 100 p
Trä 2............................. 100 p
Trä 3............................. 100 p
Betong 1....................... 100 p
Entreprenörskap........... 100 p

Betong 1....................... 100 p
Betong 2....................... 100 p
Betong 3....................... 100 p
Trä 1............................. 100 p
Entreprenörskap........... 100 p

Mur- och putsverk 1..... 100 p
Mur- och putsverk 2..... 100 p
Mur- och putsverk 3..... 100 p
Trä 1............................. 100 p
Entreprenörskap........... 100 p

Golvläggning 1.............. 100 p
Golvläggning 2.............. 100 p
Golvläggning 3..............200 p
Entreprenörskap........... 100 p
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KORT OM EBBA
Namn: Ebba Ehlén
Utbildning: Byggnadsarbetare, bygg- och anläggningsprogrammet
Intressen: Hästar, jag rider och tävlar.
Framtidsdröm: Att bygga mitt eget hus och att tävla internationellt
inom hästsport.

KORT OM MALICK
Namn: Malick Senghore
Utbildning: Målare, bygg- och anläggningsprogrammet
Intressen: Hänga med kompisar och
spela på dator och spelkonsoler.
Framtidsdröm: Att fortsätta jobba
som målare och sen resa mycket.

“DET KÄNNS BRA ATT BYGGA NÅGOT
FRÅN GRUNDEN MED HÄNDERNA”

SÄTT FÄRG PÅ
KUNDERNAS VARDAG

För vem passar bygg- och anläggningsprogrammet inriktning byggnadsarbetare?
Det passar dig som tycker om att skapa och bygga saker. Du ska gilla att jobba
både ute och inne, och du ska tycka att det är roligt.

För vem passar bygg- och anläggningsprogrammet inriktning målare?
Det passar för dem som gillar att måla. Jag valde programmet för skillnaden du kan göra
för ett rum genom att måla. Jag jobbar till exempel ofta med gamla lägenheter och efter
att man målat och fixat upp dem känner man sig stolt över vilken skillnad det blev.

Vad får du göra på ditt program?
Vi får lära oss allt från grunden och går igenom det mesta, till exempel hur alla
verktyg fungerar. Det som är bra med att lära sig i skolan är att öva utan tidspress.
Men ute på praktiken lär jag mig mer på riktigt.
Vad är det bästa med ditt yrke?
Att jag får göra saker åt andra och hjälpa till. Det känns bra när man går förbi
något man byggt från grunden med sina egna händer.
Hur är din APL och vad får du göra?
Min praktik är väldigt bra. Det är schyssta personer jag arbetar med och jag får
jobba som man gör i verkligheten. Jag har bland annat fått sätta upp dörrar, bygga
väggar och göra andra saker som ingår i ett husbygge.
Har du några tips att ge andra som vill börja på ditt program?
Om du väljer byggyrket ska du vara beredd på att det är ett fysiskt jobbigt yrke och
att det är intensivt. Men det är riktigt roligt bara du vill arbeta.

Vad får du göra på ditt program?
När vi inte har praktik på måleriinriktningen så är vi i skolan och övar. Måleriläraren
visar då tekniker och strategier för när vi målar. Det kan också vara vad man ska tänka
på när man spacklar, sätter upp tapet, säkerhet vid ett bygge eller hur det är att måla
i olika miljöer.
Vad är det bästa med ditt yrke?
Att det är ett skönt jobb som är roligt. Som målare gör du även skillnad för andra
eftersom du kan förändra ett helt hus när du fixar upp det. Det är kul att se kunden
nöjd efter ett arbete. Jag gillar också att få jobba med olika färger.
Hur är din APL och vad får du göra?
Det är en bra praktik med trevliga personer och jag har lärt mig väldigt mycket där.
Handledarna blir som dina andra lärare. Det jag får göra är bland annat att lägga över
skydd för golv och möbler, spackla, slipa och självklart att måla.
Har du några tips att ge andra som vill börja på ditt program?
Du kommer att lära dig det mesta på programmet så du behöver inte kunna något innan.
På praktiken är mitt tips att fråga om du är osäker så att det inte blir fel och du får göra om.
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Riskerar du att inte bli behörig till gymnasiet?
Du kan vara lugn – vi har en lösning för dig.

Problem:
Du är inte behörig för att
läsa ett yrkesförberedande
program på gymnasiet.

r

Lösning:
Välkommen till något
av våra introduktionsprogram!

VÅRA UNIKA INTRODUKTIONSPROGRAM I KORTHET:
»» Vi erbjuder 12 grundskoleämnen.
»» Du kan börja läsa gymnasieämnen samtidigt som
du läser upp dina grundskoleämnen.
»» Vi tittar på vad du kan sedan tidigare så att du inte
behöver läsa om hela ditt ämne igen.

»» De ämnen som du inte är behörig i läser du i
mindre grupper där du har tillgång till vår specialpedagog.
»» Hos oss får du en mentor som du träffar regelbundet och som stöttar, uppmuntrar och hjälper dig
med dina studier.

PROGRAMINRIKTAT
INDIVIDUELLT VAL (IMPRO)
Om du inte lyckas bli behörig till ett yrkesprogram
kan du gå programinriktat individuellt val,
IMPRO, hos oss. IMPRO är kopplat till något av
de yrkesprogram som vi erbjuder. Syftet är att
du så snart som möjligt ska nå behörighet för att
antas till yrkesprogrammet. Inom IMPRO läser du
kurser på yrkesprogrammet samtidigt som du läser
in behörigheten, vilket betyder att du går med den
klass du skulle gått med om du varit behörig.
När kan du välja IMPRO?
Kravet för att du ska kunna antas till IMPRO
är godkänt betyg i svenska eller svenska som
andraspråk. Utöver det krävs godkända betyg i
engelska eller matematik samt i minst fyra andra
ämnen – alternativt godkända betyg i engelska och
matematik samt tre andra ämnen.

YRKESINTRODUKTION (IMYRK)
Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning
för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen leder antingen till studier
på ett yrkesprogram eller underlättar för dig att
komma ut i arbete. När du läser yrkesintroduktion
hos oss har du möjlighet att läsa upp din behörig-
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het, välja yrkesinriktade kurser och vara ute på
APL (praktik) och även att träna i våra yrkeslokaler.
När kan du välja yrkesintroduktion?
Du kan välja yrkesintroduktion när du saknar ett
flertal grundskoleämnen, men vill välja ett yrkesprogram i framtiden eller komma ut i arbetslivet.

ÖVRIGA INTRODUKTIONSPROGRAM
Beroende på ort erbjuder vi även preparandutbildning, språkintroduktion samt individuellt
alternativ. Se respektive skola och information
på www.skolverket.se för närmare information om
antagningsregler.

HUR SÖKER DU?
Du söker dessa utbildningar via gymnasiantagningen
precis som alla andra program. Se respektive orts
sida för utbud. Eftersom platsantal och upplägg
varierar mellan skolorna hittar du bäst information
på vår hemsida:

www.yrkesgymnasiet.se
Du kan naturligtvis även kontakta din lokala skola
för mer information.
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GÄVLE
www.yrkesgymnasiet.se/gavle

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/yggavle
Instagram – yggavle

ÖPPET HUS
Lördag 13 oktober 12.00–14.00
Tisdag 6 november 17.00–19.00
Onsdag 30 januari 17.00–19.00
Onsdag 6 februari 17.00–18.00
Öppet hus omval
Torsdag 9 maj 17.00–19.00

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Det bästa är att det
är en individuell utbildning
och att man alltid får den
hjälp som man behöver.
JULIA GILLBERG
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

KONTAKT:
Riggargatan 15, 802 86 Gävle
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Jenny Nordstrand – Kommunikatör
073-396 05 79
jenny.nordstrand@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Programinriktat individuellt val
Preparandutbildning
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GÖTEBORG

www.yrkesgymnasiet.se/goteborg

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/yggoteborg
Instagram – yggoteborg

ÖPPET HUS
Lördag 20 oktober 11.00-13.00
Onsdag 21 november 17.00–19.00
Onsdag 12 december 17.00–19.00
Lördag 19 januari 11.00–13.00
Onsdag 30 januari 17.00–19.00
Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Öppet hus omval
Se hemsida

Jag valde YG eftersom skolan
ger mig jobberfarenheter som
de flesta gymnasieelever inte
får under gymnasiet.
FAVOUR CHIDISON
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

KONTAKT:
Ranängsgatan 9 (7-11), 416 64 Göteborg
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Rebecca Schönström – Kommunikatör
076- 394 92 91
rebecca.schonstrom@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
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MALMÖ
www.yrkesgymnasiet.se/malmö

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/ygmalmo
Instagram – ygmalmo

ÖPPET HUS
Lördag 17 november 11.00–13.00
Tisdag 4 december 17.00–19.00
Lördag 26 januari 11.00–13.00
Torsdag 7 februari 17.00–19.00
Onsdag 13 februari 17.00–18.00
Öppet hus omval
Se hemsida

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Det bästa är all praktik.
Jag lär mig mer än om
jag hade läst en bok om
samma sak som
jag nu får göra praktiskt.
JOHAN BERGMAN
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

KONTAKT:
Estlandsgatan 6, 214 31 Malmö
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Kevin Hörqvist – Kommunikatör
070-496 96 01
kevin.horqvist@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Programinriktat individuellt val
Språkintroduktion
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ÖREBRO

www.yrkesgymnasiet.se/orebro

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/ygorebro
Instagram – ygorebro

ÖPPET HUS
Torsdag 15 november 17.00-19.00
Lördag 15 december 11.00–13.00
Tisdag 15 januari 17.00–18.00
Lördag 9 februari 12.00–13.00

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Öppet hus omval
Se hemsida

Yrkesgymnasiet är en liten
och familjär skola som får dig
att känna dig trygg.
ALMEDINA GREKU
HANDELSPROGRAMMET

KONTAKT:
Stubbengatan 2, 703 44 Örebro
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Alicia Hed – Kommunikatör
072-200 56 31
alicia.hed@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
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STOCKHOLM
www.yrkesgymnasiet.se/stockholm

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/ygstockholm
Instagram – ygstockholm

ÖPPET HUS
Torsdag 29 november 18.00–20.00
Lördag 15 december 11.00–12.30
Torsdag 17 januari 18.00–19.30
Lördag 2 februari 12.00–13.30
Torsdag 14 februari 18.00–19.30
Öppet hus omval
Se hemsida

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Jag valde YG
för att det är ett yrkesförberedande gymnasium.
En möjlighet att lära sig
det verkliga livet.
HODYFA IBRAHIM
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

KONTAKT:
Flygfältsgatan 11, 128 30 Skarpnäck
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Gustaf Hjelmqvist – Kommunikatör
076-949 39 37
gustaf.hjelmqvist@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Programinriktat individuellt val
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
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UMEÅ

www.yrkesgymnasiet.se/umea

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/ygumea
Instagram – ygumea

ÖPPET HUS
Lördag 24 november 11.00-13.00
Onsdag 12 december 17.00–19.00
Torsdag 24 januari 17.00–19.00
Torsdag 7 februari 17.00–19.00

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Öppet hus omval
Se hemsida

Alla känner alla eftersom
det är en liten skola och här
får man vara sig själv.
Det blir mer personligt.
EMILIA ARVIDSSON
HANTVERKSPROGRAMMET

KONTAKT:
Järnvägsallén 24, 903 28 Umeå
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Daniel Söreng – Kommunikatör
070-275 97 64
daniel.soreng@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Preparandutbildning
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HUDDINGE
www.yrkesgymnasiet.se/huddinge

ÖPPET HUS
Torsdag 29 november 18.00–20.00
Lördag 15 december 11.00–12.30
Torsdag 17 januari 18.00–19.30
Lördag 2 februari 12.00–13.30
Torsdag 14 februari 18.00–19.30
Öppet hus omval
Se hemsida

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/yghuddinge
Instagram – yghuddinge

Jag tror man lär sig
mycket mer här än på
en annan skola eftersom
man har 50 % praktik,
så när man går ut så kan
man börja jobba direkt.
ALISHAD MUTEBI
VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

KONTAKT:
Regulatorvägen 21, 141 49 Huddinge
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Gustaf Hjelmqvist – Kommunikatör
076-949 39 37
gustaf.hjelmqvist@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
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LINKÖPING

www.yrkesgymnasiet.se/linkoping

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/yglinkoping
Instagram – yglinkoping

ÖPPET HUS
Onsdag 14 november 17.00-19.00
Lördag 17 november 11.00–13.00
Torsdag 6 december 17.00–19.00
Lördag 19 januari 11.00–13.00
Torsdag 7 februari 17.00–19.00
Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Öppet hus omval
Se hemsida

Det bästa med YG är att man
lär sig så mycket på APL och
på skolan finns alltid lärarna
nära till hands!
MOHAMUD ADAM ALI
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

KONTAKT:
Linnégatan 7, 582 25 Linköping
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Andreas Lind - Kommunikatör
andreas.lind@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Programinriktat individuellt val
Preparandutbildning
Yrkesintroduktion
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UPPSALA
www.yrkesgymnasiet.se/uppsala

ÖPPET HUS
Torsdag 22 november 17.00–19.00
Lördag 19 januari 12.00–14.00
Onsdag 30 januari 17.00–19.00
Tisdag 12 februari 17.00–18.00
Öppet hus omval
Måndag 6 maj 17.00–18.00

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/yguppsala
Instagram – yguppsala

Det bästa med
Yrkesgymnasiet är
praktiken. Det är varierande
och då hinner man inte
tröttna på varken
skolan eller praktiken.
RASMUS BLOM
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

KONTAKT:
Bergsbrunnagatan 11, 753 23 Uppsala
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Jenny Nordstrand – Kommunikatör
073-396 05 79
jenny.nordstrand@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Yrkesintroduktion
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VÄSTERÅS

www.yrkesgymnasiet.se/vasteras

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/ygvasteras
Instagram – ygvasteras

ÖPPET HUS
Tisdag 13 november 17.00-18.30
Onsdag 12 december 17.00–18.30
Lördag 2 februari 11.00–13.00

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Öppet hus omval
Se hemsida

Det bästa med YG är att
det är en liten skola som är
individinriktad.
Alla blir sedda här!
ALICE KINNUNEN
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

KONTAKT:
Kopparbergsvägen 25, 722 13 Västerås
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Alicia Ekholm – Kommunikatör
073-841 32 69
alicia.ekholm@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
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SKELLEFTEÅ
www.yrkesgymnasiet.se/skelleftea

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/ygskelleftea
Instagram – ygskelleftea

ÖPPET HUS
Lördag 10 november 11.00–13.00
Tisdag 4 december 17.00–18.00
Tisdag 22 januari 17.00–18.00
Tisdag 5 februari 17.00–18.00
Öppet hus omval
Se hemsida

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Det bästa är att om man
är framåt på APL:n så
har man stor chans till jobb.
LUKAS
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

KONTAKT:
Plåtvägen 9A, 931 61 Skellefteå
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Daniel Söreng – Kommunikatör
070-275 97 64
daniel.soreng@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Språkintroduktion
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SOLLENTUNA

www.yrkesgymnasiet.se/sollentuna

Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/ygsollentuna
Instagram – ygsollentuna

ÖPPET HUS
Torsdag 29 november 18.00-20.00
Lördag 15 december 11.00–12.30
Torsdag 17 januari 18.00–19.30
Lördag 2 februari 12.00–13.30
Torsdag 14 februari 18.00–19.30
Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Öppet hus omval
Se hemsida

Om du är intresserad av ett
speciellt yrke så är detta
är en bra skola för att snabbt
komma in i yrkeslivet.
JENNIFER ERIKSSON
HANTVERKSPROGRAMMET

KONTAKT:
Djupdalsvägen 24-26, 192 51 Sollentuna
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Gustaf Hjelmqvist – Kommunikatör
076-949 39 37
gustaf.hjelmqvist@yrkesgymnasiet.se

i
I mån av plats kan du också läsa:
INTRODUKTIONSPROGRAM
Programinriktat individuellt val
Preparandutbildning
Yrkesintroduktion
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SKELLEFTEÅ

UMEÅ

GÄVLE
UPPSALA
ÖREBRO

VÄSTERÅS

SOLLENTUNA
STOCKHOLM

HUDDINGE
LINKÖPING

GÖTEBORG

SKELLEFTEÅ

STOCKHOLM

Plåtvägen 9A
931 61 Skellefteå
facebook.com/ygskelleftea

Flygfältsgatan 11
128 30 Skarpnäck
facebook.com/ygstockholm

UMEÅ

HUDDINGE

Järnvägsallén 24
903 28 Umeå
facebook.com/ygumea

Regulatorvägen 21
141 49 Huddinge
facebook.com/yghuddinge

GÄVLE

LINKÖPING

Riggargatan 15
802 86 Gävle
facebook.com/yggavle

Linnégatan 7
582 25 Linköping
facebook.com/linkopingyg

UPPSALA

GÖTEBORG

Bergsbrunnagatan 11
753 23 Uppsala
facebook.com/yguppsala

Ranängsgatan 9 (7–11)
416 64 Göteborg
facebook.com/yggoteborg

VÄSTERÅS

MALMÖ

Kopparbergsvägen 25
722 13 Västerås
facebook.com/ygvasteras

Estlandsgatan 6
214 31 Malmö
facebook.com/ygmalmo

MALMÖ

SOLLENTUNA
Djupdalsvägen 24-26
192 51 Sollentuna
facebook.com/ygsollentuna

ÖREBRO
Stubbengatan 2
703 44 Örebro
facebook.com/ygorebro

Kontakta oss!
www.yrkesgymnasiet.se
info@yrkesgymnasiet.se
010–33 10 200
Huvudkontor:
Yrkesgymnasiet
Järnvägsallén 24
903 28 Umeå

www.yrkesgymnasiet.se

