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HUR VILL DU ATT EN
VANLIG SKOLDAG
SKA SE UT?
Vill du sitta i skolbänken – eller
vill du göra något på riktigt?
Att träna på något i verkligheten är nyckeln
till att bli riktigt grym på det, det är vi
övertygade om. På Yrkesgymnasiet får du
därför vara ute på en arbetsplats och lära
dig ditt framtida yrke. Mer än hälften av din
studietid är faktiskt ute på en APL-plats.
Resterande tid lär du dig tillsammans
med våra kunniga yrkeslärare och dina
klasskompisar i våra trivsamma lokaler.
När du tar studenten från Yrkesgymnasiet är
du tack vare det redo att kliva in i arbetslivet.
Av våra elever får hela 9 av 10 jobb direkt
efter studenten, och många har dessutom
extrajobb under gymnasietiden.
En vanlig skoldag kan se ut på många sätt,
men vi på Yrkesgymnasiet är nöjda med
vårt upplägg. Det kommer du också att vara
om du precis som vi föredrar mindre snack.
Mer verkstad.
Välkommen till oss!

Tatjana Miletic
Verksamhetschef
Yrkesgymnasiet
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VI ÄR INGEN VANLIG
GYMNASIESKOLA
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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

Mer ä
n

50 %

TAG
PÅ FÖRE

ett företag
.

MER ÄN

Yrkesgymnasiet
Lär dig yrket på en arbetsplats.

Yrkesgymnasiet är bäst i Sverige!
100 % 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
anställa 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?

n utbildn
av di
ing
n
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å
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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.

Vanlig skola
Lär dig yrket på skolan.

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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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.

”När jag fick höra
om Yrkesgymnasiet
och skolans koncept
tyckte jag att det
lät helt underbart
med all praktik.
Upplägget passar
mig perfekt!”
IVAN LINDEGREN
FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET

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 tre 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.

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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LÄR DIG GENOM ATT JOBBA
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3
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INBLICK

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

SÅ HÄR FUNGERAR LÄRLING
PÅ YRKESGYMNASIET

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

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN

INTERVJU

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.

HÖSTSTARTEN

VÅRSTARTEN

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

75 %

TVÅ SNABBA FRÅGOR
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.

FORTSÄTTNING

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

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

25%

STUDIEBESÖK

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.

Gymnasiegemensamma
ämnen 25 % av tiden

Detta är Yrkesgymnasiets grundmodell
– vissa lokala avvikelser kan förekomma.

LÄRLING & YRKESÄMNEN
(MER ÄN 50 % PÅ ETT FÖRETAG)
Lärling på ett företag samt
yrkesämnen 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.

MER ÄN

Yrkesämnen
Yrkesämnen 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.

50 %

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

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

Vi är väldigt positivt inställda till
att eleverna på Yrkesgymnasiet påbörjar sin APL redan under årskurs
1. Det ger oss möjlighet att hjälpa
till att forma dem till kunniga och
medvetna yrkespersoner i ett tidigt
stadium i deras yrkesliv.
STEFAN JOHANSSON

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

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

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 kunna, förutom att bidra med faktisk
yrkeskunskap, vara med och utveckla andra viktiga
kompetenser som krävs på en arbetsplats.

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.

LINDA ANDERSSON

SANDRA FALK

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

&
ENTREPRENAD AB

LEDANDE INOM MODERN BELYSNING

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

HANNA JOHANSSON

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

”Jag valde Yrkesgymnasiet
därför att jag ville ha en utbildning med mycket praktik
och få testa på det riktiga
livet. Det bästa med skolan
är lärarna, jag gillar dem! Jag
har aldrig haft så bra lärare
förut som bryr sig så mycket
om oss elever!”

”Det bästa med skolan är praktiken och
att det är långa perioder som vi är ute och
arbetar på företag. Vi har det väldigt roligt
på skolan hela tiden med varandra, och
alla är vänner! Lärarna är väldigt bra, det
blir mer som en vänskapsrelation vilket gör
skolarbetet roligare och lättare.”

VINCENT DA RE

FAVOUR CHIDISON

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

”Att sitta tre gymnasieår bakom skolbänken kändes inte som ett alternativ för mig.
När jag fick reda på att Yrkesgymnasiet
hade lärlingskonceptet kändes det därför
som helt rätt val. Det bästa är att man fått
lära sig nya saker varje dag och vetskapen
om att alla nya saker jag lärt mig kommer
gynna mig i framtiden.”

”Det bästa med skolan är nog praktiken,
att man får chansen att gå ut och jobba
i den ’riktiga världen’ och få med sig mer
kunskap. Vi lärde oss teoretiskt första året,
men på praktiken lärde jag mig mer och
förstod hur teorin fungerar i verkligheten.
Lärarna på skolan är duktiga på det de gör,
de finns alltid där att prata med om det
skulle behövas något.”

JENNIFER GRIVANDER
HANTVERKSPROGRAMMET

”Det bästa med skolan är nog att den inte
är superstor och att vi har mycket praktik. Något jag varit extra glad över är att
frisörlärarna har varit väldigt snälla och
förstående. Det tycker jag har varit så viktigt, för frisör är ändå det yrke jag valt att
lära mig och då har det varit en stor hjälp
att frisörlärarna varit såpass bra.”

NASER KARIMI
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

”Trots att vår skola är liten så
känns det ändå som att möjligheterna man får här är så stora.
Sen, som vi alltid pratar om
här, så är praktik viktigt för alla
elevers utveckling. Att vi har så
mycket av det gör en säkrare på
att man kommer bli ett sant
yrkesproffs!”
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Snickaren Elias bygger sin framtid på
Yrkesgymnasiet och tävlar i bugg på fritiden

Snickaren Elias bygger sin framtid på
Yrkesgymnasiet och tävlar i bugg på fritiden

En person som gör allt annat
än att sitta still är Elias Corlin.
En vanlig dag kan han först ha
praktik, gymma och sedan träna
dans hela kvällen. Här berättar
han om hur det är att vara elev
på Yrkesgymnasiet, och
om framtidsdrömmen att
bli byggnadsingenjör.

TRE SNABBA
FRÅGOR MED ELIAS
Praktik eller plugg?
Egenföretagare eller anställd?
Gå upp tidigt eller
ha sovmorgon?

E

lias Corlin utstrålar lugn och
självsäkerhet när han kliver in i
rummet. Det är tydligt att han är
van vid att ta plats. Kanske inte
så konstigt, med tanke på att han
har dansat sedan han var nio år gammal.
Nu när han går på bygg- och anläggningsprogrammet är dagarna fyllda med
både bygg och bugg – vilket passar Elias
utmärkt.
– Jag tycker det är väldigt kul, man får
röra på sig mycket. Jag behöver inte bara
sitta still vid datorn hela dagarna, säger
han.
Hinner sällan sitta stilla
Det var Elias pappa och farfar som inspirerade honom till att bli snickare. Han har
många gånger hjälpt dem bygga saker
hemma på gården och hade därför koll på
att det var något han trivdes med. Intresset
för dans kom istället från Elias mamma.
– Jag kom in på det via min mamma
först, och sen har det bara fortsatt därifrån.
Nu dansar jag bugg, dubbelbugg och boogie.
Vi kom fyra på SM i dubbelbugg, det är det
jag är mest stolt över.
Att tävla i bugg, träna och ha praktik
samtidigt är inte bara en dans på rosor. En
vanlig skoldag blir det många timmar på
fötterna.
– Igår var det först jobb till fyra, sen var
det gymmet och sen direkt till dansen. Jag
dansar fyra dagar i veckan, och tränar en hel
del. Jag går upp 05:10, så jag måste hålla
mig pigg på morgnarna. Men bara man käkar
och får rätt sömn så går det bra. Det är
väldigt viktigt, så att man orkar med dagen.

Vill bli byggnadsingenjör
Även om dansen betyder mycket för Elias
så är det byggyrket som går först. Efter
gymnasiet planerar han att först ta lumpen,
sedan jobba och kanske studera vidare inom
branschen.
– Just nu har jag och två kompisar valt
att ha matte i tvåan, så att vi kan plugga
vidare till byggnadsingenjörer. Det skulle
vara intressant. Det går bra att lägga till
kurser om man vill ha behörighet.
Är det en fördel att ha gått bygg- och
anläggningsprogrammet om man vill bli
byggnadsingenjör?
– Det tror jag faktiskt, så att man har lärt
sig själva yrket, hur du som snickare tänker
och hur byggnadsingenjörerna tänker. Då får
man en lite större inblick i hur allt går till.
Varför valde du Yrkesgymnasiet?
– Jag tyckte att skolan verkade väldigt
bra för att det är så mycket praktik, och det
är så stor chans att man får ett jobb direkt
efter skolan. Plus att man får ett startpaket
till körkort!
Hur är det att ha praktik 50 % av tiden?
– Desto mer du vill lära dig – och visar
det – desto enklare känns det på praktiken.
För mig som är väldigt öppen som person
har det gått väldigt bra.
Vem tror du skulle trivas på Yrkesgymnasiet?
– Någon som inte gillar att sitta vid skolbänken för mycket, utan istället vill testa
nya saker!

”Det är stor
chans att man
får ett jobb
direkt efter
skolan.”
Namn: Elias Corlin
Ålder: 17 år
Program: Bygg- och
anläggningsprogrammet med
inriktning snickeri
Intressen: Dans (bugg, dubbelbugg
och boogie), parkour
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Tidigare elever berättar

Tidigare elever berättar
Carl om hur det var att gå på vård- och omsorgsprogrammet, och
varför Yrkesgymnasiet är ungefär som match.com – fast för yrken

Tova om vad det bästa med frisöryrket är och hur
du kan få ett jobb direkt efter gymnasiet

LÄRLINGSKONCEPTET HJÄLPTE CARL
ATT FÅ IN EN FOT PÅ DRÖMJOBBET

TOVA FICK SNABBT JOBB EFTER
GYMNASIET – TACK VARE PRAKTIKEN

Under sina tre år på vård- och omsorgsprogrammet
har Carl Gahnström hunnit med att testa många
olika praktikplatser, något som har gjort att han
har full koll på framtiden. Redan innan studenten
fick han ett vikariat på intensiven och därefter är
planen att studera vidare till narkosläkare.

Tova Erlingsson Nystedt tog studenten från
Yrkesgymnasiet våren 2020, redo att kliva ut i
arbetslivet och göra klart sin frisörutbildning på
en salong. Nu är hon ett steg närmare sitt drömyrke
när hon har börjat jobba på sin tidigare praktikplats.

G

N

ymnasievalet var enkelt för Carl
Gahnström. Under ett öppet hus på
Yrkesgymnasiet kände han att han
hade hamnat helt rätt på vård- och omsorgsprogrammet. Yrken inom vård- och omsorg
har dessutom alltid lockat 18-åringen,
framförallt inom akutvård. 		
– Jag kommer ihåg när jag var liten och
såg på filmer eller program på TV där det
uppstod akuta sjukvårdssituationer, att jag
kände något extra just för det. Det ska gå
snabbt och man har tidspress på sig just för
att det handlar om en annan människas liv,
säger Carl.
Namn: Carl Gahnström
Ålder: 18 år
Program: Vård- och omsorgsprogrammet
Hur är det att ha mer än
50 % praktik på gymnasiet?
– Det är hur bra som helst
tycker jag! Man hinner för det
första aldrig bli skoltrött, och
för det andra hinner man heller
inte bli trött på sin praktik,
för det varvas hela tiden med
jämna mellanrum. Just det
upplägget med två veckor
inne, två veckor ute passar
hur bra som helst för mig, och
uppenbarligen alla andra som
valt Yrkesgymnasiet.

Praktiken förbereder inför framtiden
På Yrkesgymnasiet har Carl fått testa på
många olika arbetsplatser, både inom
hemtjänst, vårdcentral, ambulans, IVA
(intensiven) och operationsavdelningen. Det
har gett honom en större förståelse för både
arbetsuppgifterna och vad han själv vill
arbeta med i framtiden.
– Det är det som är så himla bra med
att vara lärling; just att man får tid och
möjlighet att på ett säkert sätt utsätta sig
för sådana situationer och vara med om
så många olika händelser, och under tiden
alltid ha sin handledare eller yrkeslärare att
finna stöd hos. Det gör att man förr eller
senare blir säkrare i sitt yrke och vågar
utmana sig själv ännu mer.
”Alla passar för vård- och omsorg”
Carl hamnade i en hel del utmanande situationer under praktiken, berättar han.
– Exempelvis inom hemtjänsten när
jag för första gången var med när en äldre

person ramlade. Men även nu, när jag
exempelvis var på ambulansen så var det ett
litet barn som var väldigt svårt sjukt, eller
på IVA när vi tog emot en akut sjuk patient,
säger han.
Det kan verka skrämmande att vara med
om sådana händelser redan på praktiken,
men Carl tycker inte att någon ska känna sig
avskräckt.
– Jag tror att alla passar för vård- och
omsorg i grund och botten. Jag var kanske
inte heller helt perfekt för det i början,
men jag tror att man väcker ’’vård- och
omsorgsmänniskan’’ inom sig när man väl
kommer igång.
Vad gör du nu efter Yrkesgymnasiet?
– Jag har fått vikariat på intensivvårdsavdelningen där jag har jobbat extra. Men jag
ska plugga vidare till sjuksköterska nu direkt
efter studenten. Efter det är målet narkossjuksköterska (anestesisjuksköterska). Det
långsiktiga målet är egentligen narkosläkare.
På vilket sätt har Yrkesgymnasiet hjälpt
dig att komma underfund med vad du vill
bli i framtiden?
– Yrkesgymnasiet har gjort otroligt
mycket. Eftersom jag har fått vara på de
APL-platser jag verkligen velat vara på så
har jag fått in fötterna överallt. På det här
viset har man dels lättare att få jobb, men
man får också möjlighet att känna att det
är det här man vill. Ungefär som man klickar
med en partner, fast att det är ett yrke då.
Jag skulle säga att Yrkesgymnasiet på det
sättet är som match.com, fast för yrken,
skämtar Carl.

är Tova Erlingsson Nystedt skulle
välja program till gymnasiet fanns det
flera alternativ som lockade.
– Jag valde mellan frisör, konditor eller
barn- och fritidsprogrammet. Då kände jag
att ta hand om barn och baka, det kan jag
göra på fritiden. Men att klippa och färga
hår kan bli svårt utan utbildning – så då
valde jag det! Jag trivs med att göra det,
och som jobb älskar jag det.
Nu har Tova tagit studenten och tagit
det första steget ut i sitt yrkesliv. Tack vare
all praktik på Yrkesgymnasiet fick hon jobb
snabbt på en frisörsalong.
– Jag jobbar på Salong Söder där jag
också hade min praktik, berättar Tova.
Nu planerar hon att jobba ett tag och
skaffa några stamkunder på salongen. Men
hon kan ändå längta tillbaka lite till tiden
på Yrkesgymnasiet, berättar hon.

Vad var det bästa med att gå på Yrkesgymnasiet?
– Alla underbara lärare. Alltså gud va jag
saknar dem!
Vad är det bästa med att jobba som
frisör?
– Jag tycker nog att det roligaste är
att träffa och lära känna så många nya
människor, men också såklart att få fixa till
någon och se hur man klipper bort tråkiga
torra toppar eller klipper fram ett helt
nytt intryck av en människa. En nyklippt
frisyr eller ett nyfärgat hår kan göra så stor
skillnad och det är så kul att se den förändringen varje dag.

Hur var det att ha mer än 50 % praktik på
gymnasiet?
– Jag trivdes jättebra med att ha mycket
praktik. Det har gett mig så mycket erfarenhet som jag inte hade kunnat få från skolan,
som är bra att ha oavsett serviceyrke. Så jag
har absolut haft mycket nytta av det. Om
jag ska vara ärlig så hade jag nog inte blivit
frisör utan praktiken.

Tova tipsar
– Så här får du jobb snabbt efter gymnasiet

1

Försök få jobb redan i ettan på
gymnasiet. Även om det bara är ett
extrajobb är chansen ganska stor
att de vill ha kvar dig när du gått ut
eftersom du redan kan allt, så länge
du har skött dig.

2

Kolla dina kontakter. Be föräldrar,
morföräldrar, farföräldrar, kusiner:
alla du känner, att hålla utkik efter
ett jobb. Då har du redan en referens
som kan gå i god för dig.

3

Sköt skolan och var trevlig. Det
som inte många vet är att du kan
använda dina lärare som referenser,
och har du alltid kommit i tid, skött
skolarbetet och varit trevlig, då
kommer det vara det din lärare säger
till din förhoppningsvis nya chef.

Namn: Tova Erlingsson Nystedt
Ålder: 18 år
Program: Hantverksprogrammet
Tog studenten: Våren 2020

”Jag trivdes jättebra
med att ha mycket
praktik, det har
gett mig så mycket
erfarenhet.”
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INSPIRATION
Dao Di Ponziano om Idol och Yrkesgymnasiet

”Praktiken på
Yrkesgymnasiet
kan vara det bästa
som hänt mig och
min skolgång.”
Namn: Dao Di Ponziano
Ålder: 19 år
Program: Handels- och
administrationsprogrammet på
Yrkesgymnasiet
Kanske känner du igen henne
från: Idol, Talang och filmer som
Sune på bilsemester.
Bild © Charlotte Brunzell / TT

Bild © Mattias Hansson / TT

TRE SNABBA
FRÅGOR MED DAO
Sommar eller vinter?
Instagram eller YouTube?
Lyssna på gamla favoritlåtar
eller ny musik?

Kanske är det från Idolscenen eller Talang som du känner igen henne. Men
på vardagarna har Dao Di Ponziano levt ett annat liv, med studier på handelsoch administrationsprogrammet på Yrkesgymnasiet. Här berättar hon om hur
det var att vara med i Idol, sina framtidsplaner och varför praktiken på Yrkesgymnasiet är det bästa som har hänt henne.
doljuryn tystnar och väntar på att
Dao Di Ponziano ska börja sjunga.
Innan det här ögonblicket har de
pratat om Daos liv, hennes medverkan i Talang och italienska påbrå. Nu
är det bara sången som är kvar.
Hon tar ett djupt andetag, viskar tyst ”nu
kör vi” för sig själv, och börjar sjunga
Killing Me Softly With His Song av Fugees.
Resten är, som man brukar säga, historia. En
tredjeplats, många stående ovationer och
hyllningar senare är Dao en sångerska att
minnas från Idols 15 säsonger.
– Jag sökte faktiskt inte till Idol, utan
det var de som ringde mig och ville att jag
skulle delta, berättar Dao om upplevelsen.
Musiken är mer än ett intresse
Musik och skapande har alltid varit en viktig
del av Daos liv. Det är så hon uttrycker sig
och låter världen veta vem hon är.
– Jag har alltid haft ett intresse för
musik, men för mig är musiken mer än ett
intresse. När jag i en ung ålder inte visste
hur jag skulle uttrycka mig så hjälpte musi-

ken. När jag inte visste hur jag skulle gråta
eller skratta eller prata, då kunde musiken
göra det åt mig.
Det var den passionen för musiken som
tog henne till TV-programmet Talang 2018,
där hon imponerade stort på domarna med
sin unika sångröst och kunde ta sig ända till
semifinalen. Tävlingen öppnade också upp
andra dörrar – när Idol letade efter deltagare
år 2019 fastnade de för Dao.
Men Dao har flera andra talanger. Under
barndomen har hon även varit med i flera
filmer.
– Musiken är nummer ett för mig, men
skådespeleri är definitivt något som ligger
nära mig också. Skådespeleri är ett sätt för
mig att uppleva känslor som jag inte själv
varit med om, som man kanske kan relatera
till eller utveckla genom konst, berättar Dao.
”Jag har utvecklats så mycket som person
genom praktiken”
Utanför musiken och skådespelandet så
pluggar Dao på Yrkesgymnasiet. Det var
framförallt praktiken, men också chansen
att lära sig mer om entreprenörskap, som

lockade henne till skolan.
– Jag har personligen alltid hatat att
gå i skolan, men handelsprogrammet och
praktiken på Yrkesgymnasiet kan vara det
bästa som hänt mig och min skolgång. Jag
har utvecklats så mycket som person genom
praktiken. Jag älskar min praktik så jag skulle
definitivt kunna ha hur mycket som helst av
det i skolan, säger Dao.
Efter studenten är hennes plan att kombinera musiken med det hon har lärt sig på
skolan.
– Jag vill bli en entreprenör, jobba med
min musik och bygga nya företag inom
musikbranschen, berättar hon.
Vilka tips har du till de som ska välja
gymnasium i framtiden?
– Välj det du vill gå och inte det dina
vänner vill gå, det är inte de som kommer
betala din hyra eller jobba med ditt framtida
jobb. Jag gjorde misstaget att först välja fel
gymnasium där vänner och släkt fanns, och
det slutade ändå med att jag fick byta. Därför
är det viktigt att välja det man verkligen vill
gå från början.
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KNEP OCH KNÅP

KNEP OCH KNÅP

TESTA DIG SJÄLV!
Vilket yrke passar din personlighet bäst?
Så här gör du testet: ringa in ett av de två alternativ som
beskriver dig bäst i följande påståenden. Om båda alternativen
stämmer lika mycket ringar du in båda. Fyll i rutorna till höger
med de färger du får och se sedan var på färgskalan du har flest
ifyllda rutor!
OBS! Det här är inte ett vetenskapligt test, utan något som kan hjälpa dig
få inspiration inför ditt gymnasieval.

Tävling
ÄR DU FRAMTIDENS
YRKESPROFFS?
Tävla och vinn ett
häftigt pris!
Har du redan nu stenkoll på
olika yrken? Gör vårt test på hemsidan för att se om du är ett blivande
yrkesproffs – då har du chansen att
vinna ett riktigt schysst pris!

skanna för att komma
till tävlingen

Jag hjälper gärna andra, även om jag inte känner dem så bra.
Jag jobbar helst självständigt.
Jag har lätt för att hjälpa andra.
Jag har lätt för att lösa praktiska problem.
Jag läser aldrig instruktionsboken, jag frågar hellre om hjälp!
Jag läser alltid instruktionsboken, annars kan det bli fel.

Jobb som kan passa dig:
• FRISÖR
• KOCK
• SERVITÖR/SERVITRIS

DEN VÅRDANDE OCH OMHÄNDERTAGANDE
Jobb som kan passa dig:
• UNDERSKÖTERSKA
• BARNSKÖTARE
• ELEVASSISTENT
• PERSONLIG TRÄNARE
• HÄLSOCOACH

DEN PRATGLADA MED KÄNSLA FÖR SERVICE
Jobb som kan passa dig:
• BUTIKSBITRÄDE
• SÄLJARE
• HOTELLRECEPTIONIST
• RESEGUIDE

Jag jobbar gärna med händerna och har inget emot att ta i.
Jag jobbar helst med något socialt.

DEN HÄNDIGA OCH PRAKTISKA

Jag tycker att det lätt att förstå andra människors känslor.
Jag tycker att det är lätt att sätta mig in i nya situationer
och kulturer.

Jobb som kan passa dig:

Det bästa jag vet är att bygga upp något stadigt från grunden.
Det bästa jag vet är att vara kreativ och skapa något tilltalande.

• FORDONSTEKNIKER
• SNICKARE
• MÅLARE
• YRKESCHAUFFÖR
• LAGER- OCH TERMINALARBETARE

Det är viktigt för mig att det jag skapar ser inbjudande ut.
Det är viktigt för mig att det jag skapar fungerar utan problem.

DEN TEKNISKA OCH NOGGRANNA

Jag bryr mig mer om slutmålet än om färden dit.
Om jag får åka i en riktigt schysst bil så får färden vara hur lång
som helst.
Jag är den som mina kompisar och familj vänder sig till för råd.
Jag är den som mina kompisar och familj vänder sig till när
tekniken strular.
Skicka in dina svar senast den 22
januari 2021 – lycka till.

DEN KREATIVA OCH NYSKAPANDE

Jag vill jobba med mode och trender i framtiden.
Jag vill jobba med att hjälpa andra i framtiden.

Jobb som kan passa dig:
• VVS-MONTÖR
• TEKNIKER
• SVETSARE
• MASKINOPERATÖR

FICK DU LIKA MÅNGA IFYLLDA RUTOR PÅ FLERA PERSONLIGHETSTYPER?

Grattis – då har du mycket att välja mellan! Läs mer om våra program på sidorna 26 till 49 för att hitta rätt yrke för dig!
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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.

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.

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

GYM NAS I EG E M E N SA M M A Ä MN EN
(600 poäng)

EXEMPEL: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) inriktning målare
Måleriprocessen.............................200 p
Måleri 1.........................................200 p
Måleri 2.........................................200 p
Måleri 3.........................................200 p
Måleri 4.........................................200 p
Måleri 5.........................................200 p

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 fordonstekniker så
kan till exempel manualer på engelska användas under engelskalektionen.
Svenska.........................................100 p
Engelska........................................100 p
Matematik......................................100 p
Samhällskunskap.............................50 p
Historia............................................50 p
Idrott och hälsa...............................100 p
Naturkunskap...................................50 p
Religionskunskap.............................50 p

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.

Y RKE SÄMN 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.
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: Barn- och fritidsprogrammet (BF)

BARNSKÖTARE/ELEVASSISTENT
PERSONLIG TRÄNARE OCH
HÄLSOCOACH

”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?
Vill du hjälpa andra att utvecklas och växa som personer?
På barn- och fritidsprogrammet 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
Läsmer
merpå:
på:
yrkesgymnasiet.se
yrkesgymnasiet.se

R EN
LÖN FÖ
MEDEL ISTENT:
S
S
A
V
E
L
E

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

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

KÖRKORT

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

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

PERS LLÖN FÖR
HÄLSOONLIG TR ÄN EN
COACH
ARE/
:

32 600

PER M

Gymnasiegemensamma ämnen

Yrkesämnen

600 p

1600 p
2500 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

ÅNAD

kr

(SCB)

INRIKTNINGAR
· Pedagogiskt och socialt arbete
· Fritid och hälsa

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

Led barn och unga i rätt riktning
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)

”DET ÄR PERFEKT ATT VARA I
SKOLAN TVÅ VECKOR OCH SEDAN HA
PRAKTIK I TVÅ VECKOR.”

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.

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.

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

R EN
LÖN FÖ
MEDEL ECEPTIONIST:
R
HOTELL

r
26 700 k

* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.
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INRIKTNING
· Hotell- och turismnäring

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3
(totalt 200 poäng) som kurser
i ditt individuella val så får du
grundläggande behörighet till
högskolan.

KORT OM CAROLINE
Namn: Caroline Nöjd
Utbildning: Hotell- och turismprogrammet
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.

Ett internationellt yrke för dig som
gillar att träffa nya människor
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).

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.

Namn: Linus Helle
Utbildning: El- och energiprogrammet

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.

MEDEL
L
ELEKT ÖN FÖR EN
RIKER
:

33 300 k

PER M

Gymnasiegemensamma ämnen

Yrkesämnen

600 p

1600 p
2500 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

ÅNAD

INRIKTNING
· Elteknik

(SCB)

r

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

Ett yrke med mycket spänning
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)

FORDONSTEKNIKER/
YRKESCHAUFFÖR/
LAGER- OCH
TERMINALARBETARE

”DET ÄR VÄLDIGT ROLIGT OCH
GIVANDE ATT FÅ LÄRA SIG YRKET
GENOM SÅ MYCKET PRAKTIK.”
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. Det
här är ett program för dig som gillar bilar och
modern teknik.
PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET
Du är anställningsbar som fordonstekniker, yrkeschaufför eller lageroch terminalarbetare direkt efter din utbildning. Möjligheterna till jobb
är goda.

MEDEL
L
FORDO ÖN FÖR EN
NSTEK
NIKER
:

29 400

PER M

ÅNAD

MÖJLIGA YRKEN
Mekaniker, yrkeschaufför, lager- och terminalarbetare, tekniker,
bilelektriker, kundmottagare, reservdelsspecialist, däckmontör och
bilplåtslagare.

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

kr

(SCB)

MEDE

LAGE LLÖN FÖR E
- OCH
N
TERMR
INALA
RBETA
RE:

28 600

PER M

ÅNAD

KORT OM JOHANNA

kr

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

(SCB)

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

Gymnasiegemensamma ämnen

Yrkesämnen

600 p

1600 p
2500 p

Individuella val

200 p

MEDEL
L
YRKES ÖN FÖR EN
CHAUF
FÖR:

29 300

PER M

ÅNAD

kr

(SCB)

INRIKTNINGAR
· Personbil
· Transport
· Lastbil och mobila maskiner
· Godshantering

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

Yrket för dig med en passion för snygga bilar
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.
Gymnasiearbete

100 p
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Yrkesgymnasiet: Hantverksprogrammet (HV)

”SOM FRISÖR KAN MAN GÖRA EN
STOR FÖRÄNDRING FÖR NÅGON PÅ
EN KORT TID.”

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.

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.

KORT OM OGNJEN

* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

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

MEDEL
L
FÖR EN ÖN
FRISÖR
:

27 800

PER M

Gymnasiegemensamma ämnen

Yrkesämnen

600 p

1600 p
2500 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

ÅNAD

kr

(SCB)

INRIKTNING
· Frisör, barberare och
hår- och makeupstylist

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

Skapa förändring genom färg och klippning
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.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ

KORT OM ASHA

Att kunna bemöta människor med olika behov.

KÖRKORT

Namn: Asha Sabriye
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.

Ett B-körkort gör dig mer anställningsbar. Därför erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev på vård- och omsorgsprogrammet ett startpaket för
körkort.
MEDEL
L
UNDER ÖN FÖR EN
SKÖTE
RSKA:

29 200

PER M

Gymnasiegemensamma ämnen

Yrkesämnen

600 p

1600 p
2500 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

ÅNAD

INRIKTNING
· Hälso- och sjukvård

kr

(SCB)

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

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.

38

39

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.

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.

KORT OM JULIA

MEDEL
L
V VS-R ÖN FÖR EN
ÖRMO
NTÖR:

35 400

PER M

Gymnasiegemensamma ämnen

Yrkesämnen

600 p

1600 p
2500 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

ÅNAD

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

kr

(SCB)

INRIKTNINGAR
· VVS
· Fastighet
· Ventilation
· Kyl- och värmepumpsteknik

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

Lös problemen så att allt flyter på som det ska
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? Gillar du
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.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ

KORT OM SIMON

Kundservice, säljteknik, entreprenörskap och företagsamhet.

SÄLJRESA*
Tillsammans med dina kurskamrater reser du till en storstad i Europa.
Målet är att se på säljrollen ur ett internationellt perspektiv.

MEDEL
L
BUTIK ÖN FÖR EN
SSÄLJA
RE:

29 700

PER M

ÅNAD

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

kr

(SCB)

* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

Gymnasiegemensamma ämnen

Yrkesämnen

600 p

1600 p
2500 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

INRIKTNING
· Försäljning och service

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

Bli en säljexpert och lär dig snacka med vem som helst
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)

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

SVETSARE/
MASKINOPERATÖR

MELINA DJERF

Vill du ha Sveriges hetaste jobb?
Kan du tänka dig att arbeta med metall?
Skulle du uppskatta att vara eftertraktad?
Då kanske det industritekniska programmet 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. Som maskinoperatör övervakar och styr du maskiner inom olika industrier.

PROGRAMMET I KORTHET

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

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

MEDEL
L
SVETS ÖN FÖR EN
ARE:

30 400

PER M

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.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ

kr

(SCB)

MEDEL
LÖ

MASKIN N FÖR EN
OPER A
TÖR:

30 900

PER M

Social förmåga och entreprenörskap.

ÅNAD

ÅNAD

KORT OM MELINA

kr

Namn: Melina Djerf
Utbildning: Industritekniska programmet

(SCB)

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

Gymnasiegemensamma ämnen

Yrkesämnen

600 p

1600 p
2500 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

INRIKTNINGAR
· Produkt- och maskinteknik
· Svetsteknik

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

Ett glödhett yrke där du svetsar samman bitarna
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: 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

MEDEL
L
OCH KA ÖN FÖR KOCK
LLSKÄ
NKA

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

27 200 k

PER M

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ PÅ
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.

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.

Gymnasiegemensamma ämnen

Yrkesämnen

600 p

1600 p
2500 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

ÅNAD

(SCB)

r
KORT OM MIROSLAVA

E
ÄSTAR
R HOVM
LÖN FÖ ERVITRIS:
L
E
D
E
M
/S
RVITÖR
OCH SE

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

r
25 500 k
CB)

NAD (S

PER MÅ

INRIKTNING

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

· Kök och servering

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

Bli en mästare i köket och laga storslagna rätter
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: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

BYGGNADSARBETARE

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

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.

Byggnadsarbetare
Du kan efter gymnasiet börja arbeta som lärling. Lärlingstiden är 6 800
timmar. Efter tre år på Yrkesgymnasiet med minst E i alla ämnen får
du tillgodoräkna dig 2 800 timmar. Alla gymnasielärlingar som uppnått
färdig utbildningstid får yrkesbevis.
Målare
Du kan efter gymnasiet börja arbeta som lärling. Efter tre år på Yrkesgymnasiet med minst E i alla ämnen får du tillgodoräkna dig 3 000
timmar.

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

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.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Företagande och entreprenörskap.

MURARE

KÖRKORT

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

MEDEL
L
BYGGN ÖN FÖR EN
ADSAR
BETAR
E:

29 400

PER M

* Utbudet på skolorna kan variera baserat på branschens efterfrågan.

Gymnasiegemensamma ämnen

Yrkesämnen

600 p

1600 p
2500 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Läs mer på:
yrkesgymnasiet.se

EFTER GYMNASIET

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.

MÅLARE
PROGRAMMET I KORTHET

MÖJLIGA FÖRDJUPNINGAR SOM BYGGNADSARBETARE*
BETONGARBETARE

ELLER:

INRIKTNINGAR
· Anläggningsfordon
· Husbyggnad
· Mark och anläggning
· Måleri
· Plåtslageri

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.

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

MEDEL
L
EN MÅ ÖN FÖR
LARE:

33 600

PER M

ÅNAD

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?
– 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.
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.
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.
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.
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.

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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Det som jag ser mest
fram emot är att få lösa
praktiska problem på en arbetsplats och att få lära mig allt
jag behöver veta för att bli
en färdig elektriker.

Yrkesutbildningen ger
flera karriärvägar: jobb,
högskolebehörighet, yrkeshögskola och internutbildningar.
ALEXANDRA SJÖBERG
FORDONS-OCH
TRANSPORTPROGRAMMET

GUSTAV NORDSTRÖM ANDERSSON
EL- OCH
ENERGIPROGRAMMET

SVETSARE

Adress: Rödjans väg 7,
449 34 Nödinge

BUTIKSSÄLJARE

Vid frågor om gymnasievalet:

BYGGNADSARBETARE
ELEKTRIKER

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Fanny Runheim – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 221
E-post: fanny.runheim@yrkesgymnasiet.se

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

KONTAKT
Adress: Getängsvägen 27,
504 68 Borås

BYGGNADSARBETARE

Vid frågor om gymnasievalet:

ELEKTRIKER

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Naser Azizi – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 222
E-post: naser.azizi@yrkesgymnasiet.se

YRKESCHAUFFÖR
LAGER- OCH TERMINALARBETARE
MASKINOPERATÖR

		

FORDONSTEKNIKER

		

BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT
MÅLARE

MÅLARE
PERSONLIG TRÄNARE/		
HÄLSOCOACH

OM DU VILL JOBBA SOM

Det är en väldigt bra
skola med något för alla.
Det finns alla möjligheter att bli
vad man vill efter gymnasiet.
OLIVER ANDERSSON
HANDELS- OCH
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

Jag ser fram emot tre
fantastiska år här på
skolan, men framför allt att lära
mig mer inom yrket och alla nya
erfarenheter som man kommer
få på vägen.
MELISSA FRIBERG
BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

www.yrkesgymnasiet.se/boras

KONTAKT

Instagram – ygboras

Instagram – yrkesgymnasietale

OM DU VILL JOBBA SOM

BORÅS

FORDONSTEKNIKER

facebook.com/yrkesgymnasietale

www.yrkesgymnasiet.se/ale

ALE

ÖPPET
HUS

facebook.com/ygboras

ÖPPET
HUS
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Efter tre år på
Yrkesgymnasiet i Gävle
trodde jag inte att jag skulle
sakna skolan, men oj vad
fel jag hade!

Jag tycker det
bästa med Yrkesgymnasiet
är att man aldrig blir trött
på skolan eftersom man är
på praktiken så mycket.

OSKAR GÄSTGIVAR
FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET

LINNEA MAGNUSSON
BARN- OCH
FRITIDSPROGRAMMET

SVETSARE

Adress: Riggargatan 15,
802 86 Gävle

BYGGNADSARBETARE

Vid frågor om gymnasievalet:

RÖRMONTÖR

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Matilda Sjöstrand – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 223
E-post: matilda.sjostrand@yrkesgymnasiet.se

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

KONTAKT
Adress: Ranängsgatan 9,
416 64 Göteborg

SVETSARE

Vid frågor om gymnasievalet:

BUTIKSSÄLJARE

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se

BYGGNADSARBETARE

Fanny Runheim – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 224
E-post: fanny.runheim@yrkesgymnasiet.se

FORDONSTEKNIKER

MÅLARE

ELEKTRIKER
RÖRMONTÖR
FORDONSTEKNIKER

FRISÖR
UNDERSKÖTERSKA

OM DU VILL JOBBA SOM

Jag är väldigt nöjd med
mina tre år på Yrkesgymnasiet. Det är grymma
lärare och väldigt bra stämning
på skolan!
RASMUS ELDEBRANDT
VVS- OCH
FASTIGHETSPROGRAMMET

Det bästa med
Yrkesgymnasiet är att det
är en liten skola, vilket
gör att du lättare kan få
den hjälp du behöver.
SMILLA GEMANIUS
VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET

FRISÖR
UNDERSKÖTERSKA
HOTELLRECEPTIONIST
MÅLARE
RESEGUIDE
BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT
SERVITÖR/SERVITRIS
KOCK

www.yrkesgymnasiet.se/goteborg

KONTAKT

GÖTEBORG
Instagram – yggoteborg

Instagram – yggavle

OM DU VILL JOBBA SOM

ELEKTRIKER

facebook.com/yggavle

www.yrkesgymnasiet.se/gavle

GÄVLE

ÖPPET
HUS

facebook.com/yggoteborg

ÖPPET
HUS
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Det bästa är att man
kan jobba med det man
gillar direkt efter studenten.
Man är ute i arbetslivet redan
under gymnasiet.

Det finns ingen annan
skola som Yrkesgymnasiet.
Det är en skola som ger
eleverna ambition till
att utvecklas!

GABRIELLA HABIL
FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET

SUSAN HOSSEINI
VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET

SVETSARE
BUTIKSSÄLJARE
BYGGNADSARBETARE
ELEKTRIKER

KONTAKT
Adress: Regulatorvägen 21,
141 49 Huddinge
Vid frågor om gymnasievalet:
Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Filippa Karlenstål – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 225
E-post: filippa.karlenstal@yrkesgymnasiet.se

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

Adress: Linnégatan 7,
582 25 Linköping
Vid frågor om gymnasievalet:
Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Jasmine Engman – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 226
E-post: jasmine.engman@yrkesgymnasiet.se

FRISÖR
UNDERSKÖTERSKA
MÅLARE

		

BUTIKSSÄLJARE
BYGGNADSARBETARE
ELEKTRIKER
RÖRMONTÖR
FORDONSTEKNIKER

RÖRMONTÖR
FORDONSTEKNIKER

OM DU VILL JOBBA SOM

KONTAKT

FRISÖR
Jag tycker att det bästa
med skolan är lärarna, om
man kör fast eller har svårt att
koncentrera sig så kommer de
göra allt för att göra det bättre.
OSCAR KARLSSON
VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET

Genom de erfarenheter
jag har fått av skolan, så
har jag fått möjlighet till
jobb på min praktikplats.
MARKUS GUTHE
HANDELS- OCH
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

UNDERSKÖTERSKA
MÅLARE
RESEGUIDE

www.yrkesgymnasiet.se/linkoping

OM DU VILL JOBBA SOM

LINKÖPING
Instagram – yglinkoping

Instagram – yghuddinge
facebook.com/yghuddinge

www.yrkesgymnasiet.se/huddinge

HUDDINGE

ÖPPET
HUS

facebook.com/linkopingyg

ÖPPET
HUS
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Jag sökte till
Yrkesgymnasiet för att skolan
verkade bra och man får mycket
hjälp av lärarna när det är en
mindre skola.

Jag har nog aldrig
längtat till en skola så
mycket som jag gör när jag
inte är på Yrkesgymnasiet.
ABDEL AL-QUT
EL- OCH
ENERGIPROGRAMMET

ANDREAS BALDER
BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BYGGNADSARBETARE

RÖRMONTÖR

Adress: Estlandsgatan 6,
214 31 Malmö
Vid frågor om gymnasievalet:
Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Kevin Hörqvist – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 227
E-post: kevin.horqvist@yrkesgymnasiet.se

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

KONTAKT
Adress: Stationsvägen 24,
455 31 Munkedal

BUTIKSSÄLJARE

Vid frågor om gymnasievalet:

BYGGNADSARBETARE

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Naser Azizi – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 228
E-post: naser.azizi@yrkesgymnasiet.se

FORDONSTEKNIKER
UNDERSKÖTERSKA
MÅLARE
BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT

OM DU VILL JOBBA SOM

ELEKTRIKER
FORDONSTEKNIKER

		

MÅLARE
MASKINOPERATÖR

Jag valde yrkesgymnasiet
för att det är en liten skola
och för att vi har minst 50 %
APL, vilket passar mig bäst.
RONJA RAGNESUND
BARN- OCH
FRITIDSPROGRAMMET

Jag sökte för det
verkade vara en bra skola,
med en familjär stämning, bra
personal och mycket praktik.
FANNY ASPLUND
FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET

YRKESCHAUFFÖR

www.yrkesgymnasiet.se/munkedal

BUTIKSSÄLJARE

KONTAKT

MUNKEDAL
Instagram – ygmunkedal

Instagram – ygmalmo

OM DU VILL JOBBA SOM

ELEKTRIKER

facebook.com/ygmalmo

www.yrkesgymnasiet.se/malmo

MALMÖ

ÖPPET
HUS

facebook.com/ygmunkedal

ÖPPET
HUS
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Anledningen
till att jag sökte till
Yrkesgymnasiet var för att
jag tyckte möjligheten till att
ha 50 % praktik var väldigt
cool och tilltalande.

Jag valde
Yrkesgymnasiet för man
har stor chans att få jobb
efter studenten eftersom man
har så mycket praktik.

MAX PETERSSON
FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET

ELMI FAYSAL
EL- OCH
ENERGIPROGRAMMET

BYGGNADSARBETARE

Adress: Södra Promenaden 60,
602 39 Norrköping

ELEKTRIKER

Vid frågor om gymnasievalet:

FORDONSTEKNIKER

BARNSKÖTARE

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Jasmine Engman – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 229
E-post: jasmine.engman@yrkesgymnasiet.se

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

KONTAKT

OM DU VILL JOBBA SOM

Adress: Plåtvägen 9A,
931 61 Skellefteå

SVETSARE

Vid frågor om gymnasievalet:

BYGGNADSARBETARE

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Madelen Stenlund – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 230
E-post: madelen.stenlund@yrkesgymnasiet.se

ELEKTRIKER
FORDONSTEKNIKER
FRISÖR

ELEVASSISTENT

UNDERSKÖTERSKA
Jag älskar att jobba, allt
det praktiska var anledningen
till att jag valde detta gymnasium!
WILLIAM ÖSTERSTRÖM
BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

Jag valde Yrkesgymnasiet
eftersom det kändes kul med
mycket praktik. Man känner att
man kommer in i arbetslivet och
får in en fot hos företagen.
THEO NILSSON
INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET

MÅLARE

www.yrkesgymnasiet.se/skelleftea

KONTAKT

SKELLEFTEÅ
Instagram – ygskelleftea

Instagram – ygnorrkoping

OM DU VILL JOBBA SOM

MÅLARE

facebook.com/ygnorrkoping

www.yrkesgymnasiet.se/norrkoping

NORRKÖPING

ÖPPET
HUS

facebook.com/ygskelleftea

ÖPPET
HUS
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På Yrkesgymnasiet
kommer du ut i arbetslivet
mycket snabbare. Du får mer
erfarenhet här jämfört med
andra skolor.

Jag valde Yrkesgymnasiet
för att man får en stor chans
att ta sig ut i arbetslivet och få
jobb direkt efter studenten.
ALICE PETTERSSON
BARN- OCH
FRITIDSPROGRAMMET

JULIA SIRÉN
HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

BYGGNADSARBETARE
ELEKTRIKER

Adress: Djupdalsvägen 24-26,
192 51 Sollentuna
Vid frågor om gymnasievalet:
Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Filippa Karlenstål – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 231
E-post: filippa.karlenstal@yrkesgymnasiet.se

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

KONTAKT
Adress: Terminalvägen 12B,
171 73 Solna
Vid frågor om gymnasievalet:

HOTELLRECEPTIONIST
MÅLARE
RESEGUIDE
BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT

BYGGNADSARBETARE

		

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Filippa Karlenstål – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 232
E-post: filippa.karlenstal@yrkesgymnasiet.se

FRISÖR
UNDERSKÖTERSKA

OM DU VILL JOBBA SOM

RÖRMONTÖR
FORDONSTEKNIKER

		

UNDERSKÖTERSKA
HOTELLRECEPTIONIST
MÅLARE

För någon som mig som är
ganska skoltrött så är det
perfekt att lära sig praktiskt istället
för att ha en massa teori och prov.
HUGO ANDERSSON
FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET

Jag tycker skolan är
superbra! Man får komma
ut och lära sig så mycket på
praktiken, vilket jag älskar.

BARNSKÖTARE

ELIN ALKEFJÄLL
BARN- OCH
FRITIDSPROGRAMMET

ELEVASSISTENT

RESEGUIDE

www.yrkesgymnasiet.se/solna

BUTIKSSÄLJARE

KONTAKT

SOLNA
Instagram – ygsolna

Instagram – ygsollentuna

OM DU VILL JOBBA SOM

FORDONSTEKNIKER

facebook.com/ygsollentuna

www.yrkesgymnasiet.se/sollentuna

SOLLENTUNA

ÖPPET
HUS

facebook.com/ygsolna

ÖPPET
HUS
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Jag kan inte tänka
mig en utbildning som
skulle passa mig bättre. Jag
har redan fått testa på stora
delar av hotellbranschen, vilket
har gett mig mersmak.

Jag tycker om att
alla lärare här kämpar lika
hårt som du för att du ska
få de betyg du vill ha.
NASER KARIMI
VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET

AMANDA EK
HOTELL- OCH
TURISMPROGRAMMET

BUTIKSSÄLJARE

Adress: Flygfältsgatan 11,
128 30 Skarpnäck

BYGGNADSARBETARE

Vid frågor om gymnasievalet:

ELEKTRIKER

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Filippa Karlenstål – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 233
E-post: filippa.karlenstal@yrkesgymnasiet.se

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

KONTAKT
Adress: Järnvägsallén 24,
903 28 Umeå

OM DU VILL JOBBA SOM
		

Vid frågor om gymnasievalet:

ELEKTRIKER

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se

RÖRMONTÖR

Madelen Stenlund – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 234
E-post: madelen.stenlund@yrkesgymnasiet.se

FORDONSTEKNIKER
FRISÖR

FRISÖR

		

UNDERSKÖTERSKA
HOTELLRECEPTIONIST
MÅLARE

Att man kan lära sig
hur arbetslivet ser ut redan
i ettan är väldigt givande. Jag
känner mig självsäker i att jag
både kan plugga vidare och
starta företag efter gymnasiet.
ALEJANDRO ESCOBAR
EL- OCH
ENERGIPROGRAMMET

BYGGNADSARBETARE

När jag fick höra om
Yrkesgymnasiet och skolans
koncept tyckte jag att det lät
helt underbart med all praktik.
Upplägget passar mig perfekt!
IVAN LINDEGREN
FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET

HOTELLRECEPTIONIST
MÅLARE
BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT

www.yrkesgymnasiet.se/umea

KONTAKT

UMEÅ
Instagram – ygumea

Instagram – ygskarpnack

OM DU VILL JOBBA SOM

FORDONSTEKNIKER

facebook.com/ygskarpnack

www.yrkesgymnasiet.se/skarpnack

SKARPNÄCK

ÖPPET
HUS

facebook.com/ygumea

ÖPPET
HUS
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På Yrkesgymnasiet får
vi bra förutsättningar att
ta oss ut i arbetslivet. Det
bästa med skolan är att vi
har en sån bra gemenskap!

Jag är en person
som lär mig mycket bättre
av att jobba praktiskt, så
därför var YG det perfekta
valet för mig.

RONI BILGIC
HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

SHAHO SALIH
HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

BUTIKSSÄLJARE

Adress: Bergsbrunnagatan 11,
753 23 Uppsala

BYGGNADSARBETARE

Vid frågor om gymnasievalet:

RÖRMONTÖR

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se

FRISÖR

Ester Weismann – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 235
E-post: ester.weismann@yrkesgymnasiet.se

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

KONTAKT
Adress: Kopparbergsvägen 25,
722 13 Västerås

BUTIKSSÄLJARE

Vid frågor om gymnasievalet:

BYGGNADSARBETARE

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se
Theo Söderqvist – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 236
E-post: theo.soderqvist@yrkesgymnasiet.se

ELEKTRIKER

		

FORDONSTEKNIKER
FRISÖR

UNDERSKÖTERSKA
MÅLARE

OM DU VILL JOBBA SOM

UNDERSKÖTERSKA
Jag valde Yrkesgymnasiet
för att det är en lite mindre
skola, vilket passar mig bra! Det känns
som att man är i en gemenskap.
HEDVIG NORDENFORS
BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

Lärarna är fantastiska!
Man känner sig sedd och
lyssnad på, och de kan även
göra anpassningar vid behov.
ALICE KINNUNEN
VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET

BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT

www.yrkesgymnasiet.se/vasteras

KONTAKT

VÄSTERÅS
Instagram – ygvasteras

Instagram – yguppsala

OM DU VILL JOBBA SOM

FORDONSTEKNIKER

facebook.com/yguppsala

www.yrkesgymnasiet.se/uppsala

UPPSALA

ÖPPET
HUS

facebook.com/ygvasteras

ÖPPET
HUS
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F Ö R E TA G E T B A K O M

YRKESGYMNASIET

Yrkesgymnasiet har
blivit som en familj för
mig. Man skapar en sådan
gemenskap med alla klasskamrater och lärare!
EMELIE JANSSON
VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET

ÖPPET
HUS

Instagram – ygorebro
facebook.com/ygorebro

www.yrkesgymnasiet.se/orebro

ÖREBRO
OM DU VILL JOBBA SOM

KONTAKT

BUTIKSSÄLJARE

Adress: Stubbengatan 2,
703 44 Örebro

BYGGNADSARBETARE

Vid frågor om gymnasievalet:

RÖRMONTÖR

Telefon: 010-33 10 200
E-post: info@yrkesgymnasiet.se

FORDONSTEKNIKER
UNDERSKÖTERSKA

Jimmie Viding – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 237
E-post: jimmie.viding@yrkesgymnasiet.se

MÅLARE
RESEGUIDE
BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT

Skanna koden för
mer info om våra
öppna hus!

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 20 av de
21 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 kvalitetsoch utvecklingsarbete fortsätter
med målsättningen att fortsätta
vara ett tryggt och stabilt företag
inom branschen och för de elever
och föräldrar som väljer oss.

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

Att få gå tillsammans med
personer som har samma
intressen som du är väldigt roligt och
lärorikt! Jag trivs superbra på Yrkesgymnasiet och handelsprogrammet.
LINNEA GRAHN
HANDELS- OCH
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

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

SKELLEFTEÅ

UMEÅ

GÄVLE

ÖREBRO

UPPSALA SOLLENTUNA
VÄSTERÅS SOLNA

LINKÖPING

ALE
GÖTEBORG BORÅS

MALMÖ

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

SOLLENTUNA

Rödjans väg 7
449 34 Nödinge
facebook.com/yrkesgymnasietale

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

BORÅS

SKELLEFTEÅ

Getängsvägen 27
504 68 Borås
facebook.com/ygboras

Plåtvägen 9A
931 61 Skellefteå
facebook.com/ygskelleftea

GÄVLE

SOLNA

Riggargatan 15
802 86 Gävle
facebook.com/yggavle

Terminalvägen 12B
171 73 Solna
facebook.com/ygsolna

GÖTEBORG

SKARPNÄCK

Ranängsgatan 9
416 64 Göteborg
facebook.com/yggoteborg

Flygfältsgatan 11
128 30 Skarpnäck
facebook.com/ygskarpnack

HUDDINGE

UMEÅ

Regulatorvägen 21
141 49 Huddinge
facebook.com/yghuddinge

Järnvägsallén 24
903 28 Umeå
facebook.com/ygumea

LINKÖPING

UPPSALA

Linnégatan 7
582 25 Linköping
facebook.com/linkopingyg

Bergsbrunnagatan 11
753 23 Uppsala
facebook.com/yguppsala

MALMÖ

VÄSTERÅS

Estlandsgatan 6
214 31 Malmö
facebook.com/ygmalmo

Kopparbergsvägen 25
722 13 Västerås
facebook.com/ygvasteras

MUNKEDAL

ÖREBRO

Stationsvägen 24
455 31 Munkedal
facebook.com/ygmunkedal

Stubbengatan 2
703 44 Örebro
facebook.com/ygorebro

SKARPNÄCK

NORRKÖPING HUDDINGE
MUNKEDAL

ALE

NORRKÖPING
Södra Promenaden 60
602 39 Norrköping
facebook.com/ygnorrkoping

www.yrkesgymnasiet.se

