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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 i dag 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 i dag en av de absolut största friskolekoncernerna i Sverige och har gjort ekonomisk vinst 19 av de 20 år

vi har funnits. Den största delen av vinsterna har återinvesterats i
verksamheten och det har gett resultat. Att driva 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.

På Yrkesgymnasiet behöver du inte vänta 3 år på att få börja din
yrkeskarriär. Hos oss får du lära dig ett yrke genom att göra det på riktigt;
här är mer än hälften av din studietid på en arbetsplats. Då kan du lära dig
ditt yrke, få viktig erfarenhet och bra kontakter. Det är mindre snack, mer
verkstad, kort sagt. Och den tid som du är i skolan ser vi till att du trivs
och får en bra grund i din utbildning.
Vi vet att vårt arbetssätt fungerar. 9/10 av våra elever får jobb direkt
efter studenten inom sitt valda yrke och många har dessutom sommarjobb
under gymnasietiden. Yrkesgymnasiet ger dig helt enkelt förutsättningarna
att snabbt komma ut på arbetsmarknaden efter studenten. Vill du också
börja bygga din framtid nu istället för att vänta 3 år till?
Varmt välkommen till Yrkesgymnasiet!
Tatjana Miletic
Verksamhetschef Yrkesgymnasiet

”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.”
RAJA THOREN, VD THORENGRUPPEN

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
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DET HÄR ÄR YRKESGYMNASIET
Vi utbildar blivande yrkesproffs

FRAMTIDENS
HJÄLTAR I ARBETSLIVET
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Jobb som 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

bildnings
in ut
tid
d
av

MER ÄN

50 %
TAG
PÅ FÖRE

ett företag.
på
är

Mer än hälfte
n

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.

VI ÄR INGEN VANLIG
GYMNASIESKOL A
VS
Vanlig skola

Yrkesgymnasiet

Lär dig yrket på skolan.

Lär dig yrket på en arbetsplats.

100 %
9får av
10
jobb direkt

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

Vårt mål för framtidens yrkesproffs – jobb direkt efter
studenten!

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

Körkort och utbildningsresor

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.

Är Yrkesgymnasiet
för mig?
4
4
4

Jag vill hitta ett jobb så fort
gymnasiet är slut.
Jag har ett yrkesintresse som jag
vill satsa på.
Jag tycker det är roligast att arbeta
praktiskt.
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Vi utbildar blivande yrkesproffs

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.

VI LÄR DIG MER ÄN
ETT JOBB

LÄR DIG AV
YRKESEXPERTER

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.

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.

EGEN
BÄRBAR DATOR

MISSA INGET TACK
VARE PROGRESS
OCH OFFICE 365

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.

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.

EN HÄRLIG
GEMENSKAP

EN MILJÖ FÖR BÅDE
HÄNG OCH PLUGG

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.

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.

”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
TRANSPORTPROGRAMMET

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
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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Vi utbildar blivande yrkesproffs

LÄR DIG GENOM ATT JOBBA
INBLICK

6

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

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

SÅ HÄR
FUNGER AR
L ÄRLING PÅ
YRKESGYMNASIET
På våren kör du APL
fullt ut och lär dig
yrket på en arbetsplats.

TVÅ SNABBA FRÅGOR

2

Du läser gymnasiegemensamma ämnen som
svenska, engelska och matte. Vi försöker
anpassa alla ämnen till ditt
yrkesval.

25%

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

INTERVJU

VÅRSTARTEN

5

Gymnasiegemensamma ämnen 25 % av tiden

STUDIEBESÖK

FORTSÄTTNING

HÖSTSTARTEN

4

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.

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.

HUR DIN
GYMNASIETID
FÖRDEL AS

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

3

x

1

Detta är Yrkesgymnasiets grundmodell
– vissa lokala avvikelser kan förekomma.

Vi utbildar blivande yrkesproffs

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN

MER ÄN

PROGRAMÄMNEN

50 %
TAG
PÅ FÖRE

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

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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FÖRETAG VI SAMARBETAR MED

NÅGRA EXEMPEL
Ett axplock av några av de hundratals välskötta företag som 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.”

HENRIK NILSSON
SPEECHLESS HAIR DESIGN
AND WELLNESS

“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.”

OLA FRÖSTER
DECOR & CO

&
ENTREPRENAD AB

LEDANDE INOM MODERN BELYSNING

“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.”

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
stadium i deras yrkesliv.”

STEFAN JOHANSSON
PEAB

“Som handledare har vi ansvar för att eleven får en
meningsfull APL och att den får förståelse för vårt
dagliga arbete. 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.”

LINDA ANDERSSON
TOPSHOP

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

VAD SÄGER ELEVERNA?

ANSAM
KKA

ASHA
MOHAMUD

JOEL
ÖZER

ALICE
KRISTENSEN

HAMID
HOSSEINI

FRIDA
SÖBERG

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

HANTVERKSPROGRAMMET

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

”Jag ville gå på
Yrkesgymnasiet för
att kunna få jobba
med min dröm. Hotell
och turism är väldigt
brett och jag får chansen att utvecklas och
träffa otroligt många
människor.”

”På min APL-plats har
jag utvecklats jättemycket och jag känner
mig som en i gänget.
Efter en dag på praktiken känner jag att jag
har gjort skillnad för
de människor jag mött
under dagen.”

”Vi har mycket praktik,
vilket passar mig. För mig
är det lättast att lära mig
genom att få göra saker
på riktigt. Det får jag på
YG vilket leder till att jag
presterar bättre. Redan nu
har jag fått sommarjobb
efter bara första året så
jag har goda förhoppningar om framtiden.”

”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.”

”Jag känner att jag har
en chans att få en bra
utbildning inom frisöryrket. Yrkesgymnasiet öppnar dörrar till
arbete både under och
efter gymnasiet.”

”Det bästa med att gå
på YG är att det är en
liten och familjär skola.
Det är mycket bra lärare
där och även lärarna
blir en del av gemenskapen. Man får mycket
tid till att få hjälp.”
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SAMARBETE / Adecco
Gör dig redo för yrkeslivet

x

”DET BÄSTA MED YRKESGYMNASIET
ÄR ATT DET ÄR TREVLIGA LÄRARE OCH
MAN FÅR SÅDAN MOTIVATION TILL ATT
GÅ TILL SKOLAN. SEDAN JAG BÖRJADE
PÅ YRKESGYMNASIET HAR JAG LÄNGTAT
VARJE DAG TILL NÄSTA SKOLDAG.”
ABDEL AL-QUIT
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

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.

FAKTA OM ADECCO

Adecco söker talanger

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 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.

”DET KÄNNS SOM ATT VI FÅR ETT
FÖRSPRÅNG IN I ARBETSLIVET. JAG
TRIVS SUPERBRA BÅDE PÅ SKOLAN
OCH MIN APL!”
LISA JOHANSSON
HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

18

19

ELEVFONDEN

ELEVFONDEN

Projekt och satsningar för elever

Projektexempel

ELEVFONDEN
SÄTTER GULDKANT
PÅ DIN UTBILDNING

ELEVFONDEN FÖRVERKLIGAR DRÖMMAR
OCH MÖJLIGGÖR PROJEKT, STORA SOM SMÅ.

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
212 400 kronor på 12 projekt, bland annat:

10 000 kr

20 000 kr

Ökad trivsel i elevfik

Teambuilding
för elever

8 000 kr

YRKESGYMNASIET ÖREBRO

YRKESGYMNASIET GÖTEBORG

Besök på byggmässa
i Älvsjö

80 000 kr

YRKESGYMNASIET GÄVLE

Bygge av nytt bibliotek

8 000 kr
Skrivartävling för elever

6 000 kr
Besök på Sveriges
VVS-museum
YRKESGYMNASIET GÄVLE

YRKESGYMNASIET GÖTEBORG

YRKESGYMNASIET VÄSTERÅS

10 000 kr

30 000 kr

Upprustning
bygghall

Besök på vindkraftverk

YRKESGYMNASIET GÄVLE

YRKESGYMNASIET SKELLEFTEÅ

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.

– Det borde inte behövas ”komma ut”, det
borde vara en självklarhet att få vara sig själv
bara, konstaterade Madeleine Hansson, som
läser vård- och omsorgsprogrammet. Hon
fick medhåll av Max Berg på fordons- och
transportprogrammet.
– 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
INNAN
STUDENTEN
Sara fick sitt drömjobb genom Yrkesgymnasiet

SNABBASTE VÄGEN TILL JOBB

Bläddra vidare till
sidan 42 för att läsa
mer om vård och
omsorg!

”Sara har tagit ansvar
och har verkligen tagit
sig an sin yrkesroll.
Hon har också passat
bra in i arbetsteamet
och med kollegorna.”
Tuija Törnå Larsson

verksamhetschef Saand Service & Omsorg AB.

Namn: Sara Rahimi
Program: Vård- och
omsorgsprogrammet
Gör nu: Jobbar på Saand
Service & Omsorg AB.

VILKA TIPS HAR DU TILL ANDRA SOM
SKA HA PRAKTIK PÅ GYMNASIET?
– Visa att du verkligen vill jobba inom
det här yrket. Ta in så mycket kunskap
som möjligt. Visa det du kan. Då går
det bra.

Vårdbehovet ökar i Sverige när befolkningen blir
äldre och allt fler behöver mer assistans. Många
behöver hjälp för att klara vardagen, men även för att
lindra ensamheten. Det var därför som Sara Rahimi
valde vård- och omsorgsprogrammet. Som undersköterska får hon träffa och hjälpa andra människor
varje dag – något hon älskar.
Sara kommer från Finland och gick först
svenska som andraspråk innan hon valde ett
gymnasieprogram. Då var valet enkelt för
henne.
– Jag har alltid velat jobba på sjukhus
och inom vården, därför valde jag Yrkesgymnasiet.
– Vårdtagarna är ganska ensamma, så jag
tycker det är viktigt att man tar det lugnt
och tar sig tiden att sätta sig ned och prata
med dem. De behöver någon som lyssnar på
dem och som finns där. Det är det som är
viktigt, säger Sara.
Lärlingsanställd under gymnasiet
Redan under praktiken har Sara kunnat förverkliga sin dröm. Hon var de första två åren
på ett servicehus, och var sedan tre månader
på ett sjukhus. Sedan januari har hon varit
på Saand.
– Saand är en privat hemtjänst, där vårdtagarna bor kvar hemma och får hjälp. Jag
sköter både deras vård och allt runtomkring,
som sysslor de inte
klarar av, berättar Sara
om praktiken.
Efter bara två månader på Saand fick Sara
en lärlingsanställning
där, trots att hon fortfarande går på gymnasiet. De sista månaderna innan studenten
kommer hon alltså att jobba samtidigt som
hon går klart skolan.
– Jag vill jobba på Saand så länge som
möjligt, för jag trivs där jättemycket, säger
Sara om framtidsplanerna.

Då tänkte jag ”hur ska jag klara mig?” Men
sen när jag kom ut till hen själv, då tyckte
jag inte att det var så svårt. Jag kan allting
som jag behöver kunna. Det känns jätteskönt för mig.
Vad skulle du säga till andra som funderar
på att välja vård- och omsorg på gymnasiet?
– Jag skulle säga att vi i yrket skriker
efter fler undersköterskor, och du behövs.
Och att det är ett riktigt bra yrke.
Stor brist på undersköterskor
Tuija Törnå Larsson, verksamhetschef på
Saand, håller med Sara om att det behövs
fler undersköterskor i framtiden.
– Vi kommer ha en brist på undersköterskor de kommande åren och det finns
ett jättestort behov av personer med rätt
kompetens. Därför hoppas vi verkligen att
vård- och omsorgsutbildningarna växer och
att fler väljer undersköterska som yrke, säger
hon.
Tuija berättar
att det är väldigt
värdefullt för företag att kunna ta
emot praktikanter
som Sara. Då kan de hitta personal med rätt
kompetens och som redan har koll på hur
det fungerar att jobba där.

”Jag kan allting som
jag behöver kunna.”

Är det någon gång nu under praktiken
som du har känt dig extra stolt?
– Om jag ska vara ärlig så känner jag
mig stolt varje dag, för det känns som att
jag blir bättre varje dag. När jag började på
Saand hade vi en kund som alla pratade om.

Hur har det varit att ha Sara som
praktikant och nu som lärlingsanställd?
– Det har fungerat jättebra. Sara har
tagit ansvar och har verkligen tagit sig an
sin yrkesroll. Hon har också passat bra in
i arbetsteamet och med kollegorna, säger
Tuija.
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EFTER STUDENTEN
Tidigare elever berättar

”Det är inte om du
är tjej eller kille som
avgör om du klarar
av ett yrke, utan vad
du själv vill göra.”

EMILIE STÅR PÅ EN
STADIG GRUND I BYGGYRKET
Namn: Emilie Andersson
Program: Bygg- och
anläggningsprogrammet
Gör nu: Jobbar på KL bygg
Vilka tips har du till andra som
ska välja gymnasium nu? – Mina
tre bästa tips är – välj inte det som
dina kompisar väljer, gymnasiet är
inte hela världen; tänk inte att det
avgör din framtid, och välj något
som du tror är kul.

”Simon har redan från början visat
framåtanda och kamratskap med de
andra killarna och tjejerna på företaget.
Därför bestämde vi redan när han gick i
trean att han skulle få en anställning.”
Forslunds bil

SIMON RULLAR DIREKT
FRÅN SKOLAN IN I BILBRANSCHEN
Hans liv kretsar kring bilar och fordon. Simon
Forsell fick lärlingsanställning på Forslunds bil i Skellefteå – trots att han inte ens hade avslutat studierna till fordonstekniker på Yrkesgymnasiet. Det här
är alltså en kille som har hittat rätt. Efter studenten
jobbar han nu vidare med sitt drömjobb.

D

A

Förutfattade meningar
Ingen annan i hennes familj jobbar
inom byggbranschen. Hon hade därför
en del förutfattade meningar om yrket
innan hon började.
– Jag trodde det skulle vara jättetungt, med stora kroppsbelastningar.
Men jag tycker att det är mycket bättre
än vad jag förväntade mig. Du har alltid
hjälpmedel när du jobbar. Och sedan finns
det kollegor som kan hjälpa om något är för
tungt.
Fördomen om att tjejer inte klarar
av byggyrken stämmer alltså inte,
enligt Emilie.

– Det är mest de äldre som säger att
”tjejer ska inte vara här” eller att ”ni klarar
inte av yrket för ni är inte byggda som killar
är”. Men det är egentligen skitsnack. Det är
inte om du är tjej eller kille som avgör om
du klarar av ett yrke, utan vad du själv vill
göra.
Ser fram emot att börja jobba
Efter studenten har Emilie redan ett jobb
som väntar på KL Bygg i Uppsala, där hon
nu haft praktik. Nu ser hon fram emot att
ta studenten och bli en del av företaget på
riktigt.
– Det största är att få komma ut och
jobba på heltid, i och med att jag är så skoltrött. Jag tycker det är jobbigt att komma in
i skolperioder, och är hellre på praktik och
producerar någonting. Jag ser helt enkelt
fram emot att komma ut i arbetslivet på
riktigt efter studenten.
Hur tycker du att det är att gå Yrkesgymnasiet?
– Jag tycker bara bra om Yrkesgymnasiet,
det är en riktigt bra skola där eleverna sätts
i fokus. Lärarna är helt underbara och man
får en bra relation till dem, det går att
skämta utan att det känns stelt. Och de vill
att man ska lyckas, så de ger stöttning från
början till slut.

Tidigare elever berättar

Jonas Staflund

Emilie Andersson visste tidigt att hon ville jobba
med något praktiskt. Och hon verkar onekligen ha
hittat rätt i byggyrket; redan före studenten hade hon
ett jobb som väntade.
et ekar mot det höga taket i
Yrkesgymnasiet Uppsalas byggsal
när Emilie med säkra kliv går genom
rummet. Hon går det tredje året,
och är inte på skolan så ofta eftersom hon är
ute på praktik 50 procent av tiden.
Hon trivs bra med att ha det så. Det var
bland annat därför som hon valde bygg- och
anläggningsprogrammet.
– Jag var väldigt skoltrött och ville göra
något praktiskt. Sedan har jag alltid tyckt
det är kul att jobba med händerna, och då
blev det att bygg blev förstahandsvalet,
berättar Emilie om gymnasievalet.

EFTER STUDENTEN

llt som brummar gör Simon Forsell
varm i hjärtat. Sedan spelar det
ingen roll om det är en cross, en
skoter, hans Pontiac eller den
omsorgsfullt skötta Golfen från 1987 som är
Simons bruksbil.
– Jag gillar allt som det sitter en motor i.
Om det är en gammal jänkare så är ju ljudet
det bästa, men den här Golfen är ju rolig att
småpyssla med. Den är 30 år gammal men
en bil kan aldrig bli helt klar, det finns alltid
något man kan hitta att förbättra, säger
Simon.
Hans mekarkarriär inleddes redan som
liten då han följde med farfar ut i garaget
för att meka med hans Duett.
– Så fort han var i garaget var jag där
själv. Det första jag mekade i själv det var
nog min cross där jag och pappa bytte
luftfilter, berättar Simon.
Simons passion för bilar ledde till
lärlingsanställning
För ett par år sedan tog han klivet över
och började meka i en bil. När han gick det
tredje året på fordonsteknik fick han en
lärlingsanställning, trots att han ännu inte
hade tagit examen.
– Simon har redan från början visat framåtanda och kamratskap med de andra
killarna och tjejerna på företaget. Därför
bestämde vi redan när han gick i trean
att han skulle få en anställning. Han är
en keeper helt enkelt, berättade Jonas
Staflund, servicemarknadschef på Forslunds
bil, då.

Resultat av ett nära samarbete
Yrkesgymnasiet har haft ett samarbete med
Forslunds i tre år där båda parter
är nöjda med upplägget. Jonas
Staflund är noga med att
påpeka att det är viktigt att
eleverna som kommer till
dem även sköter skolan och
kärnämnen som svenska,
matte och engelska.
För Simon Forsell har
Yrkesgymnasiet varit den
perfekta utbildningen. Nu
har han tagit examen och det
är nog ingen vågad gissning att
han blir kvar i bilbranschen en
lång tid framöver.
– Om tio år så är jag
förhoppningsvis kvar
i bilbranschen.
Om jag jobbar
här får vi
väl se, men
förmodligen
har jag väl
mitt huvud
i någon V8
eller något
sånt, säger
Simon.

Vill du också arbeta
med fordon i framtiden?
Läs mer om fordons- och
transportprogrammet på
sidan 38!

Namn: Simon Forsell
Program: Fordons- och
transportprogrammet
Gör nu: Jobbar på Forslunds bil.
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APL PÅ YRKESGYMNASIET

APL PÅ YRKESGYMNASIET

På vift i inspirerande Italien

På vift i inspirerande Italien

PRAKTIK
UTOMLANDS

Ahmed

– Yrkesgymnasiets elever hade
sin praktik (APL) i soliga Italien

Elliot
Namn: Elliot Angleflod
Program: Industritekniska
programmet
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.

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 stol 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-

ningsvis får de 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

annorlunda 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 gång till.
– Både elever och lärare pratar fortfarande om
resan och många vill åka tillbaka, säger han.

Namn: Ahmed Amir
Program: Fordon- och
transportprogrammet
Vad gör du efter studenten?
– I dag 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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Sandra Mobaraki

Vill du också bli en
mästerkock? Läs mer
om restarurang- och
livsmedelsprogrammet
på sidan 30!

BYGG DIN EGEN FRAMTID

TÄVLANDE I SVERIGES MÄSTERKOCK

INSPIRATION

Sandra ”Byggsandra” Mobaraki om varför du
borde välja byggbranschen

D

et är stor brist på arbetskraft inom
byggbranschen. Samtidigt väljer få
kvinnor byggyrken, trots möjligheter till bra lön och arbetstrygghet.
Det vill Sandra Mobaraki ändra på. Genom
sitt Instagramkonto Byggsandra vill hon få
andra unga, framför allt unga tjejer, att välja
utbildningar och arbeten inom bygg och
anläggning.
– Mitt mål med Byggsandra är att inspirera
fler kvinnor till att välja byggsektorn. Jag
arbetar med olika uppdrag för att förändra
synen på byggbranschen och på riktigt göra
en skillnad, säger Sandra.

Den yngre generationen är otroligt duktig
på det digitala, vilket behövs. Och hur coolt
är det inte, att kunna vara med och forma
samhällen samt bostäderna vi bor i?
Vad är det bästa med att arbeta inom
bygg?
– Det som gjorde att jag blev helt förälskad i mitt yrke är att jag lär mig något nytt
varje dag. Det gör att jag växer som person,
både privat och i mitt arbete.

Bygg på gymnasiet
I dag jobbar Sandra som byggkonsult och
föreläsare. Hon är dessutom ofta med i Nyhetsmorgon på TV4 för att svara på tittarnas
frågor. Men på gymnasiet läste Sandra något
helt annat: Samhällsvetenskapsprogrammet
med inriktning ekonomi. Det var av en ren
slump som hon till slut började jobba inom
byggsektorn.
– Jag var på jakt efter ett sommarjobb
och började jobba i en byggvaruhandel. Det
visade sig vara ett av de bästa besluten jag
någonsin kunnat ta, berättar Sandra.
– Jag önskar att jag i en tidigare ålder
hade sett byggbranschen som ett alternativ,
för att ha möjligheten att studera det redan i
gymnasiet. Det hade varit så coolt!

Filip Poon

Sedan en OS-medalj i matlagning och nu youtuber
– Filip Poon tar kockyrket till en ny nivå
FAKTA: BYGG- OCH ANLÄGGNING
•
•
•

I dag är cirka 190 000 anställda inom
bygg och anläggning i Sverige.
94 % av alla anställda var år 2016 män.
Det är brist på arbetskraft inom bygg och
anläggning och många arbetsgivare har
svårt att rekrytera personal.

Källa: Var finns jobben? Bedömning för 2019 och
fem års sikt, Arbetsförmedlingen

”Jag önskar att
jag i en tidigare
ålder hade sett
byggbranschen
som ett
alternativ.”

Varför borde fler unga välja
byggbranschen?
– Byggbranschen står inför en rad utmaningar, och vi behöver nya röster, perspektiv samt kunskaper för att klara av dem.

Namn: Sandra Mobaraki
Ålder: 25
Jobbar som: Konsult, föreläsare och bygginspiratör
Kanske känner du igen henne från: Nyhetsmorgon på
TV4 och Instagram som Byggsandra

INSPIRATION

N

är Filip Poon direkt efter gymnasiet
sökte till Sveriges mästerkock hade
han inte mycket erfarenhet från
kockbranschen. Men han hade med
sig en äkta matglädje och en stor vilja att
lära sig. Till slut hamnade han på en sjätteplats i tävlingen, efter att ha åkt ut under
en smakprovning.
– Det var som en berg- och dalbana med
känslorna, men jag älskade varje minut av
det, säger Filip om erfarenheten.
– Jag träffade så många roliga och likasinnade människor. Så det jag tar med mig från
programmets gång är att mat skapar kärlek
och relationer.
Direkt efter Sveriges mästerkock fick Filip
jobb på programledaren Markus Aujalays
restaurang. Sedan dess har han hunnit
göra många olika saker – som att laga mat
i Nyhetsmorgon, vara med i Fångarna på
fortet, arbetat med Mitt kök och vunnit en
OS-medalj i matlagning tillsammans med
laget Stockholm Culinary Team.
Nu vill Filip fortsätta sprida matglädje
genom sin Youtubekanal.
– Tanken med kanalen är att vi tillsammans ska skapa ett så kallat Mat-community,
där inga frågor är för dumma, där maten står
i centrum och där vi gemensamt växer som
glada matlagare, berättar Filip.
– Kanalen handlar om att dela matidéer,
vara kreativ, testa nya matlagningstekniker,
men framför allt bara att ha kul!
Vad är det bästa med ditt yrke?
– Kockyrket enligt mig är det enda yrket
där alla fem sinnena är involverade. Du har
hörseln från sizzlande pannor och timern på

VAD VILL DU SÄGA TILL DEM SOM FUNDERAR PÅ ATT
VÄLJA BYGGPROGRAMMET PÅ GYMNASIET?
– Jag ber dig att glömma bort allt du tror och tänker om
byggbranschen. Om du är nyfiken och vill studera bygg, gör det! Du
kommer få vara med och påverka hur byggbranschen formas, din
kompetens och kunskaper efterfrågas redan i dag, och du kommer ha
så kul på vägen.

Namn: Filip Poon
Ålder: 23
Jobbar med just nu: Jobbar på Restaurang Noi i Stockholm,
driver eget företag och är aktiv på både Youtube och Instagram
Vilka sociala medier går det att hitta dig på: Youtube: sök
bara på ”Filip Poon”, Instagram: @filippoon
Beskriv vem du är med en mening: – En driven, nyfiken
filur som älskar mat!

ugnen som går av. Sedan har du känslan
från temperaturer, texturer och bara av att
arbeta med olika råvaror. Tänk dig själv att
stoppa ner handen i ett paket mjöl ... Det
finns ingen bättre känsla! Doften på allt
aromatiskt som finns i köket, synen från allt
det visuella, och oftast estetiska. Och sedan
självklart: smaken!
Vad krävs för att bli en riktigt bra kock?
– Med ett ord ... Nyfikenhet!

FILIPS 3 BÄSTA TIPS FÖR ATT SKAPA EN
INSPIRERANDE YOUTUBEKANAL OM MAT:
1.
2.

3.

Utforska och lär dig så mycket du kan om ämnet!
Gör det inte för pengar eller kändisskap, utan för att du
genuint tycker det är kul. Förstå också att det är mycket arbete
som krävs, men det är så roligt!
Bara starta! Sätt igång! Vi behöver fler svenska mat-youtubers!
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SÅ HÄR FUNGERAR POÄNGPLANERNA

SÅ HÄR FUNGERAR POÄNGPLANERNA

POÄNGPLANERNA PÅ
YRKESGYMNASIET

INR IKTNINGSÄMN E N
(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.

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.

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

GY M NAS I EGE M E N SA M M A Ä MN EN
(600 poäng)

EXEMPEL: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) inriktning målare

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.

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

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

GYMNASIE AR BE T E
(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.

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.

INDIVIDU ELLT VAL
(200 poäng)

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

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: Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

KOCK/SERVITÖR
/SERVITRIS

”PRAKTIK ÄR MIN GREJ OCH DET ÄR
SÅ JAG LÄR MIG BÄST.”
MIROSLAVA DOKIC

Älskar du att prova olika matlagningstekniker och
skapa nya rätter?
Håller du med om att mat är livet? Vill du lära dig
att laga och servera de bästa maträtterna? Då
är restaurang- och livsmedelsprogrammet för dig!
Som kock eller servitör/servitris får du använda din
kreativitet och skaparförmåga varje dag. Det är aktiva
yrken där du behöver vara på tårna samtidigt som du
får laga och servera riktigt god mat och dryck.
PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET
Du kan efter gymnasiet börja jobba inom restaurangbranschen eller läsa
vidare om du har lagt till kurser för högskolebehörighet.

MEDEL
L
OCH KA ÖN FÖR KOCK
LLSKÄ
NKA

26 800

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ PÅ

PER M

Du tränar din samarbetsförmåga och entreprenörskap. Eftersom restaurangbranschen blir alltmer internationell får du också fördjupade kunskaper i engelska som är bra om du i framtiden vill jobba utomlands.

ÅNAD

kr

(SCB)

KORT OM MIROSLAVA

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Högskolebehörighet får du inom ramen för hela eller delar av ditt
individuella val.

UTBILDNINGSRESA
Tillsammans med dina klasskamrater åker du till en storstad i Europa.
Då kan du lära dig mer om internationell matlagning och hur restaurangbranschen fungerar i andra länder.

Programämnen
600 poäng
Hygien.......................... 100 p
Livsmedel och
näringskunskap 1......... 100 p
Service och
bemötande 1................ 100 p
Branschkunskap
inom restaurang och
livsmedel...................... 100 p
Engelska 6.................... 100 p
Entreprenörskap........... 100 p

Gemensamma ämnen

Namn: Miroslava Dokic
Utbildning: Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Årskurs: 1
Intressen: Matlagning.
Framtidsdröm: Att resa runt i världen och lära sig
om matkulturer i olika länder.

E
ÄSTAR
R HOVM RIS:
LÖN FÖ
MEDEL ITÖR/SERVIT
RV
OCH SE

r

25 800 k
CB)

NAD (S

PER MÅ

Servering

2 500 p
Individuella val

200 p

Bli en mästare i köket och laga storslagna rätter

Inriktning
1 000 poäng

600 p

Gymnasiearbete

100 p

Matlagning 1................. 100 p
Servering 1................... 100 p
Mat och dryck
i kombination................ 100 p
Arrangemang................ 100 p
Frukost och
bufféservering.............. 100 p
Matsalshantverk........... 100 p
Servering 2...................200 p
Drycker......................... 100 p
Servering –
specialisering................ 100 p

Kök

Matlagning 1................. 100 p
Servering 1................... 100 p
Mat och dryck
i kombination................ 100 p
Bageri 1........................ 100 p
Matlagning 2.................200 p
Matlagning 3.................200 p
Matlagning
specialisering................ 100 p
Specialkoster................ 100 p

Varför valde du restaurang- och livsmedelsprogrammet?
– Jag valde programmet eftersom jag tycker om matlagning, att testa nya recept,
och att jobba kreativt och praktiskt.
Vad ser du fram emot att lära dig på programmet?
– Att lära mig recept och mer om matlagning, och att lära mig om hur man arbetar
i kök. Jag ser fram emot att se hur det är och att få följa min handledare på
APL-platsen.
Vad har du fått göra hittills?
– Vi har läst på om hygien och risker i köket, sådant man behöver kunna under
APL. Hur man ska bete sig och grunderna i att arbeta i kök. Nästa vecka börjar
APL på riktigt.

Varför valde du Yrkesgymnasiet?
– Det verkade roligt med så mycket praktik, praktik är min grej och det är så jag
lär mig bäst. Jag tycker om att lära mig något i skolan i två veckor och sedan testa
det man lärt sig på riktigt under praktiken. Med en handledare som visar hur man
gör så tror jag att det kommer fastna mer.
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Yrkesgymnasiet: Barn- och fritidsprogrammet (BF)

BARNSKÖTARE/
ELEVASSISTENT

”NÄR MAN UMGÅS MED BARN SÅ
KONCENTRERAR MAN SIG BARA PÅ
DET OCH KAN SLÄPPA ALLA ANDRA
PROBLEM FÖR ETT TAG.”
AMANDA PERSSON

Är du en naturlig ledare för barn och unga?
Vill du hjälpa andra att utvecklas och växa som personer?
Som barnskötare eller elevassistent får du varje dag möta
människor med olika behov och möjligheter. Det är aktiva
och roliga yrken som passar dig som vill leda och lära ut till
andra. Du blir helt enkelt en lysande ledstjärna för dem som
behöver just dig!

PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET
Du kan direkt efter gymnasiet börja jobba inom flera olika yrken, till
exempel som elevassistent eller barnskötare. Efter högskolestudier är
du väl förberedd för att arbeta som till exempel polis, förskollärare eller
socionom.

R EN
LÖN FÖ
MEDEL ISTENT:
S
S
ELEVA

r
24 300 k
CB)

NAD (S

PER MÅ

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Högskolebehörighet får du inom ramen för hela eller delar av ditt
individuella val.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Du tränar din ledarskapsförmåga, att samarbeta med andra och din
sociala kompetens.

MEDEL
L
BARNS ÖN FÖR EN
KÖTAR
E:

23 600

PER M

ÅNAD

KORT OM AMANDA

kr

(SCB)

Namn: Amanda Persson
Utbildning: Barn- och fritidsprogrammet
Årskurs: 1
Intressen: Att vara med vänner och umgås med familjen.
Drömjobb: Ordningsvakt.

KÖRKORT
Ett B-körkort gör dig mer anställningsbar. Därför erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev på barn- och fritidsprogrammet ett startpaket för körkort.

Programämnen
700 poäng
Samhällskunskap 1a:2... 50 p
Svenska/svas 2............. 100 p
Naturkunskap 1a:2......... 50 p
Hälsopedagogik............ 100 p
Kommunikation............ 100 p
Lärande och
utveckling..................... 100 p
Människors miljöer....... 100 p
Pedagogiskt
ledarskap...................... 100 p

Gemensamma ämnen

2 500 p
Individuella val

200 p

Led barn och unga i rätt riktning

Inriktning
900 poäng

600 p

Gymnasiearbete

100 p

Barns lärande
och växande................. 100 p
Pedagogiskt arbete.......200 p
Kost och hälsa.............. 100 p
Aktivitetsledarskap....... 100 p
Aktivitetsledarskap
(annat innehåll)............. 100 p

Skapande verksamhet.. 100 p
Dramapedagogik.......... 100 p
Pedagogiska teorier
och praktiker................. 100 p

Varför valde du barn- och fritidsprogrammet?
– Det verkade som ett intressant program och jag gillar att umgås med barn. Jag
sommarjobbade tre veckor på en förskola och har varit barnvakt hos en privatfamilj, så jag visste att jag trivdes med det. När man umgås med barn så koncentrerar man sig bara på det och kan släppa alla andra problem för ett tag. Jag valde
ett yrkesförberedande program för jag vill jobba direkt efter studenten.
Vad ser du fram emot att få göra på programmet?
– Jag ser fram emot att skaffa erfarenheter inom barn- och fritid, och lära mig mer
om psykologi, hur barns hjärnor fungerar och hur de reagerar på olika saker.

För vem passar barn- och fritidsprogrammet?
– Om du har småsyskon och tycker om att ta hand om dem, eller om du gillar att
umgås med barn, då tror jag att barn- och fritidsprogrammet passar dig. Det är
också ett bra program för dig som vill jobba som psykolog, lärare, polis eller ordningsvakt, för man lär sig om människohjärnan och hur olika saker påverkar oss.
Varför valde du Yrkesgymnasiet?
– För att jag gillar upplägget med att praktisera två veckor och sedan gå i skolan
två veckor. Man hinner få en rutin på arbetet då.
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Yrkesgymnasiet: Hotell- och turismprogrammet (HT)

”JAG VAR VÄLDIGT BLYG INNAN,
MEN JAG KAN PRATA MED ALLA NU.”

HOTELLRECEPTIONIST/

RESEGUIDE

CAROLINE NÖJD

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.

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 EN
LÖN FÖ
MEDEL ECEPTIONIST:
R
HOTELL

UTBILDNINGSRESA*

KORT OM CAROLINE

r
25 900 k

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?

CB)

Namn: Caroline Nöjd
Utbildning: Hotell- och turismprogrammet
Årskurs: 2
Intressen: Innebandy, är med i Floda IBK.
Spela The Sims 4 och vara med vänner.
Framtidsdröm: Att först resa runt och arbeta
med turism, och sedan utbilda sig till polis.

NAD (S

PER MÅ

* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

MEDEL
L
RESEG ÖN FÖR EN
UIDE:

23 700 k

PER M

Programämnen
700 poäng

Gemensamma ämnen

600 p
2 500 p
Individuella val

200 p

(SCB)

r

Ett internationellt yrke för dig som
gillar att träffa nya människor

Inriktning
900 poäng

Hotell och turism
Besöksnäringen............ 100 p
Engelska 6.................... 100 p
Entreprenörskap........... 100 p
Konferens och
evenemang................... 100 p
Logi............................... 100 p
Resmål och resvägar.... 100 p
Service och
bemötande 1................ 100 p

ÅNAD

Gymnasiearbete

100 p

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

Varför valde du hotell- och turismprogrammet?
– Det verkade som ett spännande och intressant yrke. Jag var först mest inriktad
på turism, men nu kan jag även tänka mig att arbeta med hotell. Jag ville arbeta
med service och få prata med många människor.
Vad är det bästa med att gå ditt program?
– Att jag får träffa så många olika människor, det har gjort att jag har växt och
utvecklats så mycket som person. Jag var väldigt blyg innan, men jag kan prata
med alla nu. Man får lära sig mycket om hur man ska bete sig i olika situationer.
För vem passar hotell- och turismprogrammet?
– Du måste kunna jobba alla tider på dygnet. Man måste orka gå upp tidigt, till
exempel. Sedan behöver du ha social kompetens, det är viktigt. Men du kommer

lära dig mycket och utveckla de egenskaper du behöver.
Hur är det att ha APL hälften av studietiden?
– Det var jättetufft i början. Det var verkligen som att man kastades ut och det var
något helt annat från att bara vara i skolan. Men nu tycker jag att det är jättekul
och har kommit in i det. Det är perfekt att vara i skolan två veckor och sedan ha
praktik i två veckor, då hinner man sakna skolan och APL.
Hur är det att gå på Yrkesgymnasiet?
– Det är jättebra! Jag älskar alla lärare och det gör väldigt mycket. Det är verkligen
fantastiskt och jag tipsar alla om Yrkesgymnasiet hela tiden.
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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

”PÅ BARA TVÅ VECKOR HAR JAG LÄRT
MIG OTROLIGT MYCKET OM OLIKA
VERKTYG, HUR MAN DRAR KABLAR
OCH HUR MAN DRAR LAMPOR.”
LINUS HELLE

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 elkraftteknik
(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.

KORT OM LINUS

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 elektriker. Därför
erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev på el- och energiprogrammet ett
startpaket för körkort.

Programämnen
400 poäng

MEDEL
L
ELEKT ÖN FÖR EN
RIKER
:

32 400

PER M

ÅNAD

kr

(SCB)

Ett yrke med mycket spänning

Inriktning
1 200 poäng

Gemensamma ämnen

600 p

Eltekniker

Inriktning elteknik

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

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

2 500 p
Individuella val

200 p

Namn: Linus Helle
Utbildning: El- och energiprogrammet
Årskurs: 1

Gymnasiearbete

100 p

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

Varför valde du el- och energiprogrammet?
– Först så visste jag inte vad jag ville gå men då föreslog en kompis el- och energiprogrammet. Sedan, efter att ha pratat med lärare och elever, så valde jag det för
att det är lätt att få jobb och man kan tjäna bra.
Vad är det bästa med att gå ditt program?
– Att man får lära sig nya saker hela tiden. På bara två veckor har jag lärt mig
otroligt mycket om olika verktyg, hur man drar kablar och hur man drar lampor.
Vilket råd har du till andra som vill börja på el- och energiprogrammet?
– Man måste vilja jobba och ta sig ut i arbetslivet, jag är en sådan person som
verkligen är driven och vill börja jobba så snart som möjligt. Man måste vara
beredd på att jobba mycket och att det är långa dagar på praktiken.

För vem passar programmet?
– En tjej eller kille som gillar att jobba med händerna och någon som har en stark
mentalitet så man orkar jobba hela dagen. Man behöver också vara målmedveten; det går inte att vara en lat person och gå på el- och energiprogrammet på
Yrkesgymnasiet.
Hur är det att ha APL hälften av studietiden?
– Det är så kul för att jag vill jobba mycket och jobba på ett företag. Det är kul att få
träffa nya människor hela dagarna.
Hur är det att gå på Yrkesgymnasiet?
– Jag tycker det är riktigt bra, jag lär mig jättemycket för att jag gillar lärarna och man
märker att de verkligen kan sina ämnen. Jag trivs verkligen och jag känner att jag
hittat rätt skola för mig.
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Yrkesgymnasiet: Fordons- och transportprogrammet (FT)

”DET ÄR VÄLDIGT ROLIGT OCH
GIVANDE ATT FÅ LÄRA SIG
YRKET GENOM SÅ MYCKET
PRAKTIK.”

FORDONSTEKNIKER

JOHANNA LINDGREN

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. Fordons
tekniker 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.

KORT OM JOHANNA
MEDEL
L
FORDO ÖN FÖR EN
NSTEK
NIKER
:

29 500

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ

PER M

Försäljning, servicekänsla och social kompetens är viktiga inslag.

ÅNAD

Namn: Johanna Lindgren
Årskurs: 3
Utbildning: Fordons- och transportprogrammet med
inriktning personbil

kr

(SCB)

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

Programämnen
400 poäng

600 p

Personbilsmekaniker

Inriktning personbilsteknik

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

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

2 500 p
Individuella val

200 p

Yrket för dig med en passion för snygga bilar

Inriktning
1 200 poäng

Gemensamma ämnen

Gymnasiearbete

100 p

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

Varför valde du fordons- och transportprogrammet?
– Jag valde programmet för att jag har ett stort intresse för bilar. Det har jag haft
sedan jag gick på högstadiet ungefär.

Hur är det att ha APL hälften av studietiden?
– Det är väldigt roligt och givande att få lära sig yrket genom så mycket praktik.
Man måste dock vara beredd på att lägga ner mycket tid på skolan.

Vilket råd har du till andra som vill börja på fordons- och transportprogrammet?
– Man bör ha ett intresse för bilar och förstå att det är ett tufft jobb! Det är ett
mycket fysiskt och psykiskt krävande arbete.

Vad är det bästa med att gå på Yrkesgymnasiet?
– Vår fordonslärare Patrik! Han är grym och ger oss mycket och lyssnar bra på oss
elever. Sedan såklart praktiken, att få möjligheten att se hur arbetslivet fungerar.

För vem passar programmet?
– Vem som helst egentligen men man måste ha ett intresse för bilar.
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”SOM FRISÖR KAN MAN
GÖRA EN STOR FÖRÄNDRING
FÖR NÅGON PÅ EN KORT TID.”

Yrkesgymnasiet: Hantverksprogrammet (HV)

FRISÖR

OGNJEN DUKANOVIC

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.

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

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.
* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

Programämnen
400 poäng

MEDEL
L
FÖR EN ÖN
FRISÖR
:

25 300

PER M

ÅNAD

kr

Namn: Ognjen Dukanovic
Årskurs: 2
Utbildning: Hantverksprogrammet
Intressen: Sport, favoritlaget är Denver Nuggets.
Framtidsdröm: Att ha en egen frisörsalong.

(SCB)

Skapa förändring genom färg och klippning

Inriktning
1 200 poäng

Gemensamma ämnen

600 p

Frisör

Inriktning frisör

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

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

2 500 p
Individuella val

200 p

KORT OM OGNJEN

Gymnasiearbete

100 p

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

Varför valde du hantverksprogrammet?
– Frisörlinjen har varit något som jag har velat gå länge. Det har kommit tankar på
att välja något annat, men jag har alltid kommit tillbaka till att vilja jobba som frisör
och starta min egen salong.

Vilka egenskaper behöver en frisör ha?
– Man måste ha mycket tålamod. Jag har testat många olika klippningar och
tekniker, och många av dem kräver stor koncentration och det gäller att komma
ihåg alla steg.

Vad är det bästa med frisöryrket?
– Som frisör kan man göra en stor förändring för någon på en kort tid, och jag har
alltid gillat före och efter-bilder. Färgning är det roligaste, för det kan göra störst
skillnad. Det är också roligt att träffa så många nya människor och att få göra
andra glada.

Hur är det att ha APL hälften av studietiden?
– Det är bra. Som tonåring kan man lätt tröttna på skolan, och man vill få testa på
annat också. Så då är APL ett bra sätt att lära sig. Sedan är just frisöryrket något
som man inte heller kan läsa sig till på papper, utan man måste lära sig genom att
testa sig fram.
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Yrkesgymnasiet: Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

”NÄR DU HJÄLPER ANDRA SÅ
TACKAR DE DIG FRÅN SINA
HJÄRTAN.”
ASHA SABRIYE

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.

KORT OM ASHA

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ

Namn: Asha Sabriye
Årskurs: 2
Utbildning: Vård- och omsorgsprogrammet
Intressen: Bakning och umgås med familj och vänner.
Framtidsdröm: Att utbilda sig till sjuksköterska
och resa till krigsdrabbade länder för att
kunna hjälpa människorna där.

Att kunna bemöta människor med olika behov.

KÖRKORT

MEDEL
L
UNDER ÖN FÖR EN
SKÖTE
RSKA:

Ett B-körkort gör dig mer anställningsbar. Därför erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev på vård- och omsorgsprogrammet 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
Psykologi 1..................... 50 p
Samhällskunskap 1a:2... 50 p
Specialpedagogik 1...... 100 p
Svenska 2..................... 100 p

28 400

PER M

Inriktning
500 poäng

600 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

100 p

Medicin 2 ..................... 100 p
Palliativ vård ................. 100 p
Vård och omsorg vid
demenssjukdom .......... 100 p

Ge stöd och vård till dem som behöver dig allra mest
Varför valde du vård- och omsorgsprogrammet?
– Jag gillar att träffa människor i olika åldrar och att ta hand om dem. Jag vill kunna sprida glädje till andra, och jag tycker om att man i vården gör något viktigt.
Vad är det bästa med att gå ditt program?
– Att jag får träffa så många nya människor och att jag hela tiden lär mig något
som jag kan ge till någon annan som behöver det. Jag tycker mycket om lärarna
på skolan också, de är snälla.
Vilka egenskaper behöver en person som jobbar inom vården?
– Om du är en glad person som gillar att hjälpa andra, då passar vård- och omsorgsprogrammet dig. Du behöver vara öppen som person och kan inte ha lätt för
att bli ledsen och arg. Du måste kunna trösta andra och kunna göra dem glada.

Hur är det att ha APL hälften av studietiden?
– Det är coolt! Man får göra något för någon som behöver hjälp på riktigt. När du
hjälper andra så tackar de dig från sina hjärtan. Genom APL kan man lära sig nya
saker och ta med den kunskapen och ge den vidare.
Hur är det att gå på Yrkesgymnasiet?
– Det är wow! Lärarna och rektorn är så snälla, och alla eleverna samarbetar. Du
känner att det här är ditt andra hem, och får varje dag träffa människor du gillar.
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Yrkesgymnasiet: VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

RÖRMONTÖR

”ÄR DU SKOLTRÖTT ELLER LÄR DIG
MER GENOM DET PRAKTISKA
ARBETET SÅ ÄR VVS NÅGOT FÖR DIG.”
JULIA HJALMARSSON

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 på VVS- och fastighetsprogrammet
ett startpaket för körkort.

Programämnen
400 poäng

33 600

PER M

ÅNAD

Namn: Julia Hjalmarsson
Utbildning: VVS- och fastighetsprogrammet
Årskurs: 2
Gör helst på fritiden: Åker båt med familjen.

kr

(SCB)

Lös problemen så att allt flyter på som det ska

Inriktning
1 200 poäng

Gemensamma ämnen

600 p

Rörmontör

Inriktning VVS-installation

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

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

2 500 p
Individuella val

200 p

KORT OM JULIA

MEDEL
L
V VS-R ÖN FÖR EN
ÖRMO
NTÖR:

Gymnasiearbete

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

Varför valde du VVS- och fastighetsprogrammet?
– För att jag tyckte det verkade intressant. Jag tänkte först välja målare, men jag
valde att gå på öppet hus med en kompis och fastnade då för VVS-programmet. Jag
kände mig genast väldigt hemma på Yrkesgymnasiet i Gävle.

Hur är det att ha APL hälften av studietiden?
– Jag tycker det är jätteskönt. Jag bor i Söderhamn och pendlar till Gävle, och APL
gör att jag har möjlighet till praktik i Söderhamn. Det är även ett annat sätt att lära
sig på då man får utföra riktiga arbeten.

Vilket råd har du till andra som vill börja på ditt program?
– Programmet är väldigt brett och praktiskt så är du skoltrött eller lär dig mer
genom det praktiska arbetet så är VVS något för dig.

Hur är det att gå på Yrkesgymnasiet?
– Yrkesgymnasiet i Gävle är en jättemysig skola, inte så stor och inte för liten. Alla
känner alla och lärarna är involverade i eleverna. Det är en jättemysig miljö att gå
till.

Vilka egenskaper behöver en person ha för att passa som rörmontör?
– Man måste ha tålamod då det är ett arbete som ibland tar tid och noggrannhet.
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Yrkesgymnasiet: Handels- och administrationsprogrammet (HA)

“MAN FÅR MED SIG VÄLDIGT MYCKET
ERFARENHET FÖR RESTEN AV LIVET.”
SIMON LILJEDAHL

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.

PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

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.

KORT OM SIMON

MEDEL
L
BUTIK ÖN FÖR EN
SSÄLJA
RE:

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ

28 900

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.

Förändring i innehåll för handels- och administrationsprogrammet
kan komma att ske under 2020.

Programämnen
400 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

2 500 p
Individuella val

200 p

Bli en säljexpert och lär dig snacka med vem som helst

Inriktning
1 200 poäng

Gemensamma ämnen

Gymnasiearbete

100 p

Namn: Simon Liljedahl
Utbildning: Handels- och administrationsprogrammet
Årskurs: 2
Intressen: Fotboll
Framtidsdröm: Att jobba som utesäljare, och åka
runt till olika företag och sälja in produkter.

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

Varför valde du handels- och administrationsprogrammet?
– Jag valde handels därför att jag alltid har velat bli försäljare. Jag är väldigt social
och gillar att träffa människor, och i säljaryrket träffar man väldigt mycket folk, så
det passar mig. Sedan så har jag jobbat med försäljning väldigt länge, sedan jag
var 14 år ungefär, och ville fortsätta med det.
Vad är det bästa med att gå ditt program?
– Det är den utbildning inom försäljning och handel som du får, men att du även
kan välja att plugga vidare efteråt. Du kan inte bara bli försäljare utan också chef
eller något liknande i framtiden.
För vem passar handels- och administrationsprogrammet?
– Den som är social och inte är rädd för att fråga mycket. Man måste vara orädd
och kunna snacka.

Vad får du göra på din APL-plats?
– Allt möjligt! Jag står i kassan, bemöter kunder, hjälper kunder och är en del av
alla avdelningar på min APL-plats.
Hur är det att ha APL hälften av studietiden?
– Jag valde Yrkesgymnasiet eftersom jag gillar konceptet med två veckor inne, två
veckor ute. Jag tycker att det är ett utmärkt koncept, för man blir inte skoltrött för
fem öre. Man får med sig väldigt mycket erfarenhet för resten av livet.
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Yrkesgymnasiet: Industritekniska programmet (IN)

SVETSARE
Vill du ha Sveriges hetaste jobb?
Kan du tänka dig att arbeta med metall?
Skulle du uppskatta att vara eftertraktad?
Då kanske en svetsutbildning är något för dig.
Svetsning innebär att man smälter metallstycken 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

”DET ÄR VERKLIGEN ETT
PROGRAM FÖR DEN SOM VILL
HA MYCKET VARIATION.”
MELINA DJERF

HÖG EFTERFRÅGAN

PÅ SVETSARE!

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:

29 500

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.

KORT OM MELINA

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ

Namn: Melina Djerf
Utbildning: Industritekniska programmet
Årskurs: 1

Social förmåga och entreprenörskap.

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

Programämnen
400 poäng

600 p

Svetsare

Inriktning svetsare

Industritekniska
processer 1................... 100 p
Människan
i industrin 1................... 100 p
Produktionskunskap 1..................... 100 p
Produktionsutrustning 1.................. 100 p

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

2 500 p
Individuella val

200 p

Ett glödhett yrke där du svetsar samman bitarna

Inriktning
1 200 poäng

Gemensamma ämnen

Gymnasiearbete

100 p

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

Vad är det bästa med att gå industritekniska programmet?
– Det är så kul för att man får jobba med händerna och göra olika saker hela
tiden, det ser aldrig likadant ut. Man får pilla och verkligen tänka på hur man ska
få ihop vissa saker. Det blir mycket hjärngympa.

Hur är det att ha APL hälften av studietiden?
– Det är så kul att få testa på jobblivet så pass tidigt och att få göra det på en riktig
arbetsplats gör en stor skillnad. Då blir man van och förberedd på ett bättre sätt
när man sedan ska börja jobba på riktigt.

Vilket råd har du till andra som vill börja på programmet?
– Var inte nervös och ta det lugnt. Om det skulle bli fel går det alltid att göra om
och fixa. Jag visste verkligen inte något om svets innan, men det gick väldigt bra
för man lär sig så snabbt. Så man ska våga söka till programmet om man är lite
intresserad.

Hur är det att gå på Yrkesgymnasiet?
– Det är jättetrevligt, alla är så snälla och jag har verkligen haft en grym upplevelse.

För vem passar svetsyrket?
– Det passar en person som vill vara ute och jobba med olika saker, som inte vill
sitta still. Det är verkligen ett program för den som vill ha mycket variation.
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Yrkesgymnasiet: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

ELLER:

MÅLARE

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.

PROGRAMMET I KORTHET
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 FÖRDJUPNINGAR SOM BYGGNADSARBETARE*
BETONGARBETARE

MÖJLIGA YRKEN

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.

SNICKARE
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.

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

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.

MURARE
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.

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

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
BYGGN ÖN FÖR EN
ADSAR
BETAR
E:

30 800

PER M

ÅNAD

kr

(SCB)

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 på bygg- och anläggningsprogrammet ett startpaket för körkort.

ÅNAD

* Utbudet på skolorna kan variera baserat på branschens efterfrågan.

Programämnen
400 poäng

Gemensamma ämnen

Inriktning
1 200 poäng

600 p

Byggnadsarbetare
Bygg
och anläggning 1..........200 p
Bygg
och anläggning 2..........200 p

2 500 p
Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Inriktning målare

Inriktning byggnadsarbetare

Snickare/Träarbetare

Betongarbetare

Murare

Golvläggare

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

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

kr

(SCB)
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KORT OM RIKARD
Namn: Rikard Arfwidsson
Utbildning: Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning
byggnadsarbetare
Intressen: Fotboll – håller på Liverpool, men spelar hellre än kollar.
Framtidsdröm: Få jobb som lärling efter gymnasiet.

”EN FUL VÄGG KAN
BLI HUR SNYGG
SOM HELST MED
NY FÄRG.”
SIMON FRANZ

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!

Yrkesgymnasiet:
Introduktionsprogrammet

”JAG TROR MAN
LÄR SIG MER AV ATT
GÖRA NÅGOT PÅ PLATS
ÄN ATT LÄSA OM DET.”

VÅRA UNIKA INTRODUKTIONSPROGRAM I KORTHET:
KORT OM SIMON
Namn: Simon Franz
Utbildning: Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning måleri
Intressen: Träna handboll och umgås med familjen.

»» Du kan börja läsa gymnasieämnen samtidigt
som du läser upp dina grundskoleämnen.
»» Hos oss får du en mentor som du träffar regelbundet och som stöttar, uppmuntrar och hjälper
dig med dina studier.
»» De ämnen som du inte är behörig i läser du i

mindre grupper där du har tillgång till vår specialpedagog. Lokala variationer kan finnas.
»» Vi erbjuder upp till 12 grundskoleämnen.
Utbudet kan variera mellan skolorna – kontakta gärna din skola för att få veta mer om vilka
ämnen som går att läsa just där.

RIKARD ARFWIDSSON

Bygg upp saker från grunden

Sätt färg på tillvaron

Varför valde du bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning byggnadsarbetare?
– Därför att jag tycker att det är roligt att jobba med händerna och att se hur saker
byggs upp från grunden. Det är kul att kunna tänka att ”det där har jag byggt”.

Varför valde du bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning måleri?
– Jag var inne på att gå husbyggnad först, men jag fryser lätt och hatar regn. Om man är
målare måste man ju vara inne om det är dåligt väder, så då blev det måleri istället.

Vad är det bästa med att gå ditt program?
– Det roligaste är att tjöta med gubbarna när man kommer till praktikplatsen på
morgonen. Utbyggnader är det som är roligast att bygga, jag tycker bättre om att
bygga upp något än att riva ned det.

Vad är det bästa med att gå måleri?
– Det är att man får se hur en ful vägg kan bli hur snygg som helst med ny färg.

Vilka råd har du till andra som funderar på att välja bygg?
– Om man väljer bygg behöver man ha i åtanke att det kan vara ett tungt jobb, och
att det kan vara många tidiga morgnar. Du behöver inte vara starkast, men kan inte
vara för svag heller. Om du gillar att lyfta tungt och jobba praktiskt så passar det
dig.

Vem passar som målare?
– Man är alltid nära folk när man är målare, för du målar antingen hus och då kan
ägarna vara där, eller så är du på en offentlig plats där det går förbi människor. De
undrar alltid vad man gör och vilken färg det ska bli, så jag tycker att man ska ha lätt
för att prata. Om man är på dåligt humör behöver man ändå försöka vara trevlig.

Hur är det att ha APL hälften av tiden?
– Jag tycker att det är ett bra upplägg, för jag tror man lär sig mer av att göra något
på plats än att läsa om det.

Varför valde du Yrkesgymnasiet?
– Jag tänkte bli mäklare först, men sedan insåg jag att jag inte orkar sitta i skolan. Så därför
valde jag Yrkesgymnasiet och bygglinjen, för här får jag prova på att jobba. Min handledare
visar vad jag ska göra och sedan får jag prova, och om det blir fel så gör det inget, för då
kan vi rätta till det.

Hur är det att gå på Yrkesgymnasiet?
– Jättehärligt, det är en rolig skola med många bra lärare.

Vad är roligast, att måla för hand eller med rulle?
– Med rulle, för det går fortast.

PROGRAMINRIKTAT VAL
– LÄRLINGSLIKNANDE UTBILDNING (IMVOL)
Programinriktat val är undervisning riktad mot ett nationellt
program. Målet är att du så snabbt som möjligt ska bli behörig till
programmet. På Yrkesgymnasiet erbjuder vi dessutom en lärlingsliknande utbildning på det programinriktade valet, vilket betyder
att du kommer att få ha APL (praktik) under mer än hälften av din
studietid.
Vem kan söka till IMVoL?
För att vara behörig till Programinriktat val krävs godkänt betyg i
svenska eller svenska som andraspråk. Utöver det behöver du ha
antingen:
• Godkända betyg i matematik och engelska samt tre andra ämnen.
• Godkända betyg i matematik eller engelska samt fyra andra ämnen.
YRKESINTRODUKTION
– LÄRLINGSLIKNANDE UTBILDNING (IMYOL)
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 får du en
individuell studieplan som passar just dig och hur du vill lägga
upp dina studier.
Vem kan söka till yrkesintroduktion?
Du kan söka till yrkesintroduktion om du saknar ett antal
grundämnen, men vill välja ett yrkesprogram i framtiden eller
komma ut i arbetslivet.
HUR SÖKER DU?
Du söker via din lokala gymnasieantagning, precis som till 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 även kontakta din lokala skola för mer information.
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Hitta oss i sociala medier:

Hitta oss i sociala medier:

facebook.com/yghuddinge

facebook.com/yggavle
Instagram – yggavle

Instagram – yghuddinge

GÄVLE

www.yrkesgymnasiet.se/gavle

På vårt första
öppna hus ses vi
i Yrkesgymnasiets
toppmoderna lokaler
i Solna, Terminalvägen 12B.

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

OM DU VILL JOBBA SOM

ÖPPET HUS

BYGGNADSARBETARE

Lördag 9 november · 12.00–14.00
Torsdag 12 december · 17.00–19.00
Onsdag 22 januari · 17.00–18.00
Tisdag 11 februari · 17.00–18.00

ELEKTRIKER

Öppet hus omval

SVETSARE

FORDONSTEKNIKER

Se hemsida

FRISÖR

KONTAKT

UNDERSKÖTERSKA

Riggargatan 15, 802 86 Gävle
info@yrkesgymnasiet.se

MÅLARE
RÖRMONTÖR

HUDDINGE

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

www.yrkesgymnasiet.se/huddinge

ÖPPET HUS
Det bästa med att
gå på YG är att man får
en bra kommunikation med
både lärare och elever, man blir
som en hel stor familj.
ISABELLA KAUKOLA
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Att få vara på så
mycket praktik som
Yrkesgymnasiet erbjuder
ger en möjlighet att komma
in i yrket på riktigt.
RONZA YAZDIN
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Lördag 30 november (i Solna) · 12.00-14.00
Torsdag 12 december · 18.00-19.00
Lördag 18 januari · 12.00-13.00
Torsdag 30 januari · 18.00-19.00
Onsdag 12 februari · 18.00-19.00
Öppet hus omval

OM DU VILL JOBBA SOM
SVETSARE
BUTIKSSÄLJARE
BYGGNADSARBETARE
ELEKTRIKER

Se hemsida
RÖRMONTÖR

Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Matilda Sjöstrand – Kommunikatör
073-929 88 76
matilda.sjostrand@yrkesgymnasiet.se

KONTAKT

FORDONSTEKNIKER

Regulatorvägen 21, 141 49 Huddinge
info@yrkesgymnasiet.se

FRISÖR

Vid frågor om gymnasievalet:

UNDERSKÖTERSKA

010–33 10 200
Gustaf Hjelmqvist – Kommunikatör
076-949 39 37
gustaf.hjelmqvist@yrkesgymnasiet.se

Det bästa med YG är
relationen mellan elever och
lärare, att alla kommer varann
nära och får en bra relation.
ELIAS MÅHLÉN
FORDON- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

Sköter man sin praktik
och visar framfötterna finns
det otroliga öppningar för jobb
när man tagit studenten.
LEO VIBERG
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

MÅLARE
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Hitta oss i sociala medier:

Hitta oss i sociala medier:

facebook.com/ygmalmo

facebook.com/yglinkoping
Instagram – yglinkoping

Instagram – ygmalmo

LINKÖPING

MALMÖ

www.yrkesgymnasiet.se/linkoping

www.yrkesgymnasiet.se/malmo
Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

OM DU VILL JOBBA SOM

ÖPPET HUS

ELEKTRIKER

Onsdag 13 november · 17.00–19.00
Lördag 16 november · 11.00–13.00
Torsdag 5 december · 17.00–19.00
Torsdag 6 februari · 17.00–19.00

FORDONSTEKNIKER

Öppet hus omval

BYGGNADSARBETARE

Lördag 25 april · 11.00–13.00
UNDERSKÖTERSKA
MÅLARE

KONTAKT

RÖRMONTÖR

Linnégatan 7, 582 25 Linköping
info@yrkesgymnasiet.se

BUTIKSSÄLJARE

Vid frågor om gymnasievalet:

FRISÖR
RESEGUIDE

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

ÖPPET HUS
Jag valde Yrkesgymnasiet för att jag
ville ha en utbildning som
erbjöd mycket APL. Jag ville
gå på en liten skola med
bra stämning.
SARA RAHIMI
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Det bästa med att
gå på Yrkesgymnasiet är
att det är trevliga lärare och
man får sådan motivation till
att gå i skolan. Sedan jag började
på Yrkesgymnasiet har jag längtat
varje dag till nästa skoldag.
ABDEL AL-QUT
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

Lördag 16 november · 11.00–13.00
Tisdag 3 december · 17.00–19.00
Lördag 25 januari · 11.00–13.00
Torsdag 6 februari · 17.00–19.00
Onsdag 12 februari · 17.00–18.00
Öppet hus omval
Se hemsida

KONTAKT
Estlandsgatan 6, 214 31 Malmö
info@yrkesgymnasiet.se

OM DU VILL JOBBA SOM
BUTIKSSÄLJARE
BYGGNADSARBETARE
FORDONSTEKNIKER
UNDERSKÖTERSKA
MÅLARE
ELEKTRIKER
RÖRMONTÖR

Vid frågor om gymnasievalet:

010–33 10 200
Andreas Lind – Kommunikatör
070-759 46 41
andreas.lind@yrkesgymnasiet.se

Det bästa med YG är
att skolan har så fin
gemenskap mellan eleverna
och alla lärarna.
HADIL HOSEINI
HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

010–33 10 200

BARNSKÖTARE

Kevin Hörqvist – Kommunikatör
070-496 96 01
kevin.horqvist@yrkesgymnasiet.se

ELEVASSISTENT
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Hitta oss i sociala medier:

Hitta oss i sociala medier:

facebook.com/ygskelleftea

facebook.com/ygsollentuna

Instagram – ygskelleftea

Instagram – ygsollentuna

SKELLEFTEÅ
www.yrkesgymnasiet.se/skelleftea

På vårt första
Se vårhus
hemsida
öppna
ses vi
för uppdaterad
i Yrkesgymnasiets
information lokaler
kring
toppmoderna
öppna
hus.
i våra
Solna,
Terminal-

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

OM DU VILL JOBBA SOM
BYGGNADSARBETARE
FORDONSTEKNIKER
UNDERSKÖTERSKA
MÅLARE
SVETSARE
ELEKTRIKER
FRISÖR

SOLLENTUNA

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

vägen 12B.

ÖPPET HUS
Lördag 9 november · 12.00-14.00
Onsdag 22 januari · 17.00-18.00
Tisdag 4 februari · 17.00-18.00
Öppet hus omval
Se hemsida

Jag valde YG för att
man får mer studiestöd
och för att man får bättre
hjälp av lärarna än på
en större skola.

Att få möjligheten
att vara ute och jobba
redan i 1:an på gymnasiet
är guld. Ju mer åren går
desto mer praktik blir det!

OLIVIA HUSSEINI
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

TEA MELIN
HOTELL-OCH TURISMPROGRAMMET

www.yrkesgymnasiet.se/sollentuna

ÖPPET HUS

Lördag 30 november (i Solna) · 12.00–14.00
Torsdag 12 december · 18.00–19.00
Lördag 18 januari · 12.00–13.00
Torsdag 30 januari · 18.00–19.00
Onsdag 12 februari · 18.00–19.00
Öppet hus omval
Se hemsida

KONTAKT
Plåtvägen 9A, 931 61 Skellefteå
info@yrkesgymnasiet.se

KONTAKT
Djupdalsvägen 24-26, 192 51 Sollentuna
info@yrkesgymnasiet.se

Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200

Vid frågor om gymnasievalet:

Andreas Hörnström– Kommunikatör
073-068 62 72
andreas.hornstrom@yrkesgymnasiet.se

010–33 10 200
Gustaf Hjelmqvist – Kommunikatör
076-949 39 37
gustaf.hjelmqvist@yrkesgymnasiet.se

OM DU VILL JOBBA SOM
HOTELLRECEPTIONIST
BUTIKSSÄLJARE
BYGGNADSARBETARE
ELEKTRIKER
FORDONSTEKNIKER
FRISÖR
UNDERSKÖTERSKA
MÅLARE
RESEGUIDE
BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT

Jag gillar lärarna
på YG och att vi har 2 veckor
praktik och 2 veckor skola.
ZELDA SUNDQVIST
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Jag valde YG för att jag
ville jobba! Plugga mindre
och jobba mer.
ELIAS JILDEFALK
EL-OCH ENERGIPROGRAMMET
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Hitta oss i sociala medier:

Hitta oss i sociala medier:

facebook.com/ygsolna

facebook.com/ygstockholm

Instagram – ygsolna

Instagram – ygstockholm

SOLNA

www.yrkesgymnasiet.se/solna

På vårt första
öppna hus ses vi
i Yrkesgymnasiets
toppmoderna lokaler
i Solna, Terminalvägen 12B.

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

OM DU VILL JOBBA SOM
BYGGNADSARBETARE
FORDONSTEKNIKER
UNDERSKÖTERSKA
MÅLARE
RÖRMONTÖR
HOTELLRECEPTIONIST

ÖPPET HUS
Lördag 30 november · 12.00–14.00
Torsdag 12 december · 18.00–19.00
Lördag 18 januari · 12.00–13.00
Torsdag 30 januari · 18.00–19.00
Onsdag 12 februari · 18.00–19.00
Öppet hus omval

Jag valde
YG Solna för att
måleriutbildningen på
byggprogrammet fanns.
En ny skola innebär för
mig nya möjligheter.
SARA EKSTRÖM
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

Vård och omsorg
har intresserat mig
länge och att få jobba
med det praktiskt tyckte
jag passade mig.
MIKAELA HELLSTRÖM
VÅRD-OCH OMSORGSPROGRAMMET

www.yrkesgymnasiet.se/stockholm

ÖPPET HUS

Lördag 30 november (i Solna) · 12.00-14.00
Torsdag 12 december · 18.00-19.00
Lördag 18 januari · 12.00-13.00
Torsdag 30 januari · 18.00-19.00
Onsdag 12 februari · 18.00-19.00
Öppet hus omval

Se hemsida

PROGRAM
HOTELLRECEPTIONIST
BUTIKSSÄLJARE
BYGGNADSARBETARE
ELEKTRIKER

Se hemsida
FORDONSTEKNIKER

KONTAKT

RESEGUIDE

Terminalvägen 12B, 171 73 Solna
info@yrkesgymnasiet.se

BARNSKÖTARE

Vid frågor om gymnasievalet:

ELEVASSISTENT

STOCKHOLM

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

010–33 10 200

KONTAKT

FRISÖR

Flygfältsgatan 11, 128 30 Skarpnäck
info@yrkesgymnasiet.se

UNDERSKÖTERSKA

Vid frågor om gymnasievalet:

MÅLARE

010–33 10 200

Gustaf Hjelmqvist – Kommunikatör
076-949 39 37
gustaf.hjelmqvist@yrkesgymnasiet.se

Gustaf Hjelmqvist – Kommunikatör
076-949 39 37
gustaf.hjelmqvist@yrkesgymnasiet.se

Jag valde skolan för att
den verkligen är byggd för våra
yrken. En skola som ser ut som
arbetsplatserna vi ska jobba på, är
en skola jag vill gå på!
PROSPERSON NDOY
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Jag tycker att lärarna är
bland det bästa med skolan.
De lägger så mycket tid och
engagemang på oss elever och de
förstår sig på oss elever.
JOHAN AGUIRRE
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
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Hitta oss i sociala medier:

Hitta oss i sociala medier:

facebook.com/ygumea

facebook.com/yguppsala

Instagram – ygumea

Instagram – yguppsala

UMEÅ

UPPSALA

www.yrkesgymnasiet.se/umea

www.yrkesgymnasiet.se/uppsala
Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

OM DU VILL JOBBA SOM

ÖPPET HUS

ELEKTRIKER

Lördag 23 november · 11.00–13.00
Onsdag 11 december · 17.00–19.00
Tisdag 21 januari · 17.00–18.00
Torsdag 6 februari · 17.00–18.00

FORDONSTEKNIKER

Öppet hus omval

BYGGNADSARBETARE

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

ÖPPET HUS
Det bästa med att
gå på YG är att här får
man prova på det yrke man
är intresserad av och att det
är så mycket praktik.
JULIA NILSSON
HANTVERKSPROGRAMMET

Jag ville gå på
en skola där jag hade
möjlighet att börja jobba
direkt efter studenten.
ADAM TORO BJÖRKHOLM
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

Lördag 16 november · 12.00–14.00
Onsdag 22 januari · 17.00–18.00
Tisdag 11 februari · 17.00–18.00
Öppet hus omval
Se hemsida

OM DU VILL JOBBA SOM
BYGGNADSARBETARE
FORDONSTEKNIKER
FRISÖR

Se hemsida
MÅLARE
FRISÖR

KONTAKT

HOTELLRECEPTIONIST

Järnvägsallén 24, 903 28 Umeå
info@yrkesgymnasiet.se

BARNSKÖTARE

KONTAKT
Bergsbrunnagatan 11, 753 23 Uppsala
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:

Vid frågor om gymnasievalet:

ELEVASSISTENT

010–33 10 200

RÖRMONTÖR

Andreas Hörnström – Kommunikatör
073-068 62 72

010–33 10 200
Felicia Berggren – Kommunikatör
073-077 98 12
felicia.berggren@yrkesgymnasiet.se

andreas.hornstrom@yrkesgymnasiet.se

Det bästa är att det är så
nära kontakt mellan alla på
skolan, oavsett om det är
mellan lärare och elever.
SIGNE BORNERBERG
HANTVERKSPROGRAMMET

Det känns som att vi
får ett försprång in i arbetslivet.
Trivs superbra både på skolan
och min APL!
LISA JOHANSSON
HANDELSPROGRAMMET

MÅLARE
RÖRMONTÖR
UNDERSKÖTERSKA
BUTIKSSÄLJARE
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Hitta oss i sociala medier:

Hitta oss i sociala medier:

facebook.com/ygorebro

facebook.com/ygvasteras

Instagram – ygorebro

Instagram – ygvasteras

ÖREBRO

VÄSTERÅS

www.yrkesgymnasiet.se/orebro

www.yrkesgymnasiet.se/vasteras
Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

OM DU VILL JOBBA SOM

FORDONSTEKNIKER

Tisdag 12 november · 17.00–19.00
Torsdag 12 december · 17.00–19.00
Lördag 25 januari · 11.00–13.00
Onsdag 12 februari · 17.00–18.00

UNDERSKÖTERSKA

Öppet hus omval

BYGGNADSARBETARE

ÖPPET HUS

ÖPPET HUS
Det var just lärlingstänket som gjorde att jag
valde skolan, det kändes
som ett nytt och roligt
sätt att lära sig!
LIAM GRAHN
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

Jag valde YG för att
det inte är så mycket
teoretiskt utan jag får
använda mina praktiska
intressen i skolan.
ELLEN ERIKSSON
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Tisdag 19 november · 17.00–19.00
Lördag 25 januari · 11.00–13.00
Tisdag 11 februari · 17.00–18.00
Öppet hus omval
Se hemsida

OM DU VILL JOBBA SOM
BUTIKSSÄLJARE
BYGGNADSARBETARE
FORDONSTEKNIKER

Se hemsida
BUTIKSSÄLJARE
FRISÖR

KONTAKT

ELEKTRIKER

Kopparbergsvägen 25, 722 13 Västerås
info@yrkesgymnasiet.se

BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT

KONTAKT
Stubbengatan 2, 703 44 Örebro
info@yrkesgymnasiet.se
Vid frågor om gymnasievalet:

Vid frågor om gymnasievalet:

010–33 10 200

010–33 10 200

Jonna Wåtz – Kommunikatör
072-221 17 90
jonna.watz@yrkesgymnasiet.se

Molly Lindbom – Kommunikatör
072-502 64 80
molly.lindbom@yrkesgymnasiet.se

Alla kan prata med alla oavsett
årskurs eller program. Sedan
känns det som vi blir förberedda
inför vuxenlivet vilket jag ser som
en fördel.
EMMA ANDERSSON
HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

Det bästa är att man har
mycket eget ansvar som gör att
man utvecklas som person.
TOBIAS FLOD
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

UNDERSKÖTERSKA
MÅLARE
RESEGUIDE
RÖRMONTÖR
BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT
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Hitta oss i sociala medier:
facebook.com/yggoteborg
Instagram – yggoteborg

GÖTEBORG

www.yrkesgymnasiet.se/goteborg
Se vår hemsida
för uppdaterad
information kring
våra öppna hus.

OM DU VILL JOBBA SOM
SVETSARE
BUTIKSSÄLJARE
BYGGNADSARBETARE
ELEKTRIKER
RÖRMONTÖR
FORDONSTEKNIKER

ÖPPET HUS
Tisdag 22 oktober · 17.00–19.00
Lördag 16 november · 11.00–13.00
Torsdag 12 december · 17.00–19.00
Torsdag 16 januari · 17.00–18.00
Tisdag 28 januari · 17.00–18.00
Öppet hus omval
Lördag 4 april · 11.00–13.00
Tisdag 12 maj · 17.00–18.00

FRISÖR

KONTAKT

UNDERSKÖTERSKA

Ranängsgatan 9, 416 64 Göteborg
info@yrkesgymnasiet.se

HOTELLRECEPTIONIST
MÅLARE
RESEGUIDE
BARNSKÖTARE

På Yrkesgymnasiet har
jag fått rätt hjälp vilket
har gjort att min studiemotivation har ökat. Det bästa med
Yrkesgymnasiet är den
härliga stämningen och
gemenskapen som vi har här.
MELINA HANSSON
HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

Vid frågor om gymnasievalet:
010–33 10 200
Paula Svensson – Kommunikatör
073-089 59 94
paula.svensson@yrkesgymnasiet.se

ELEVASSISTENT
SERVITÖR/SERVITRIS
KOCK

Yrkesgymnasiet har gett mig
mer erfarenheter och kunskap
än vad jag förväntade mig.
SARCO MAHAMAD
HANTVERKSPROGRAMMET

SKELLEFTEÅ

UMEÅ

GÄVLE

ÖREBRO

UPPSALA SOLLENTUNA
VÄSTERÅS SOLNA
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
416 64 Göteborg
facebook.com/yggoteborg

VÄSTERÅS

MALMÖ

Kopparbergsvägen 25
722 13 Västerås
facebook.com/ygvasteras

Estlandsgatan 6
214 31 Malmö
facebook.com/ygmalmo

SOLLENTUNA

SOLNA

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

Terminalvägen 12B
171 73 Solna
facebook.com/ygsolna

MALMÖ

ÖREBRO
Stubbengatan 2
703 44 Örebro
facebook.com/ygorebro

Kontakta oss!
www.yrkesgymnasiet.se
info@yrkesgymnasiet.se
010–33 10 200
Huvudkontor:
ThorenGruppen AB
Nygatan 25
903 29 Umeå

www.yrkesgymnasiet.se

