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Månadens Företag
Kevin Fylking ska bli elektriker och känner sig
trygg med utbildningen på Praktiska Gymnasiet.
Praktikplatsen kommer ge honom jobb efter
studenten.

Praktiska Gymnasiet i Nacka är en liten skola med stor gemenskap. Från vänster Eshtar Rihoneh, Felicia Björkman, Katarina Andrén, Kevin Fylking,
Christine Ripås och Malin Bellander trivs tillsammans.

Eshtar Rihoneh pluggar till frisör och trivs
med att tillbringa hälften av skoltiden ute
på praktik.

Skolan som ger jobb

Praktiska Gymnasiet Nacka är en skola mitt i arbetslivet. Här varvar man framgångsrikt teori med praktik. Det har visat sig vara effektivt:
2013 fick 73 % av eleverna jobb direkt efter studenten och ca 10 % gick vidare till studier.
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige
inom gymnasial lärlingsutbildning. Koncernen bedriver undervisning på 30 skolor
runt om i landet, i Stockholmsområdet
finns sju skolor. Gemensamt är att eleverna
erbjuds en yrkesutbildning för att kunna
arbeta, starta eget eller läsa vidare efter
gymnasiet.
– Praktiska Gymnasiet Nacka är en
liten, trygg och familjär skola med olika
yrkesprogram och ca 200 elever, varav
ungefär en tredjedel är lärlingar. De som
går en lärlingsutbildning får nu också
1 000 kr extra i studiebidrag från CSN.
Det berättar rektor Malin Bellander och
tillägger att man kan gå som lärling på
alla programmen.
Skolan erbjuder åtta olika program.
Hantverksprogrammet inriktning Frisör eller
Hår och makeupstylist, Vård och omsorg,
Bygg och anläggning med inriktning bygg
eller måleri, Fordonsprogrammet med inriktning personbil, VVS-och fastighetsprogrammet med inriktning kyl- och värmepumpsteknik eller fastighet, Elprogrammet,
Hotell och turism med inriktning turism och
resor, samt Handelsprogrammet inriktning
administrativ service eller handel och
service.
– Förutom de nationella programmen
har vi även Imyrk och Impro för de elever
som inte har godkänt i vissa ämnen från
grundskolan, tillägger biträdande rektor
Christine Ripås.

Liten skola, stor gemenskap
Verksamheten i Nacka startade 2009.
Skolan ligger i Nacka Strand och är lättillgänglig med både buss och båt. Hit kommer elever från hela stor-Stockholm. Det
är en liten skola med hög lärartäthet, stor
gemenskap och en väl fungerande elevhälsa med specialpedagog, elevassistent,
kurator, skolpsykolog, skolsköterska och
SYV.
– Utmärkande för oss är att vi har små
klasser som gör att alla elever blir sedda
som individer, förklarar Christine.
Individanpassning är ett begrepp som
många ofta använder lite slarvigt.
– Men inte på Praktiska Gymnasiet
Nacka. Hos oss innebär det att vi på ett
konkret sätt individanpassar alla praktikplatser och all undervisning efter varje
elevs egna önskemål och förutsättningar.

andra året på Hantverksprogrammet Frisör.
Här ingår även utbildning i grundläggande
make up.
– Jag visste tidigt vad jag ville satsa på
och valde Praktiska Gymnasiet eftersom
man gör 50% av utbildningen på praktik.
Felicia Björkman pluggar till stylist och
håller med.
– Det är ju ute på arbetsplatsen man
verkligen lär sig yrket. Praktiken innebär
också att det är lättare att få jobb efter
skolan.
Efter tre år på El- och energiprogrammet tar Kevin Fylking studenten i sommar.
– Jag sökte hit eftersom jag ville komma
ut i yrkeslivet och lära mig praktiskt istället
för att sitta i ett klassrum hela dagarna.
Kevin har idag erbjudits jobb på sin
praktikplats om han tar körkort, vilket han
är i full gång med.

Praktik ger jobb
Praktiken är styrkan med Praktiska Gymnasiet Nacka. Skolan har ett väl utvecklat
kontaktnät och avtal med olika företag
som tar emot lärlingar. De senaste åren
har 73 % av eleverna fått jobb efter studenten och ytterligare ca 10 % har gått
vidare till studier.
– Vi är duktiga på att få ut våra elever i
praktik, understryker Malin.
Det är också praktikmöjligheterna som
lockar elever till Nacka.
En av dem är Eshtar Rihoneh som går

Särskilt stöd till alla
Praktiska Gymnasiet Nacka har specialpedagogiskt stöd till alla elever.
– Vi ser det som en självklarhet att
samtliga elever som vill får tillgång till inlästa läromedel och lärarledd läx-och
studiehjälp varje dag. Det specialpedagogiska synsättet är något som genomsyrar
hela skolans verksamhet. Det understryker
Katarina Andrén som är heltidsanställd
specialpedagog på skolan. Hon handleder
även skolans lärare för att vidareutveckla
den individanpassade undervisningen.

Unikt med skolan är också att eleverna
både kan gå som lärling och läsa högskoleförberedande kurser.
– Hos oss behöver man inte välja. Här
finns alla möjligheter att skapa sig en gedigen yrkesutbildning och en bra grund
för fortsatta studier, avslutar rektor Malin
Bellander.
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