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Vill du bli fartygselektriker, rörmokare, fordonsmekaniker, 
hundskötare, matros, motorman, målare, fastighetsskötare, 
hästskötare eller tänker du dig en framtid inom restaurang eller 
handel och omsorg?

Sök till oss!

Kalmars Praktiska Gymnasium kommer att erbjuda 
följande utbildningar och dess inriktningar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Vi deltar i lärlingslyftet. 

Energiprogrammet
 - VVS
 - Fastighetsskötare
 - Fartygsteknik

Elprogrammet
 - Installation
 - Fartygselektriker

Hör av dig för mer information om befintliga och planerade utbildningar till  
Monica Thiel, rektor, 0480-40 35 60. eller bitr.rektor Stefan Eriksson 0480-40 36 02  
Du kan också gå in på www.praktiska.se för mer information.

Naturbruksprogram
 - Häst
 - Hund

Specialutformat program inom
    - Fordon
    - Måleri
    - Handel- och Administration
    - Omvårdnadsprogrammet

                                                                                     - Restaurang 



Kalmars Praktiska Gymnasium startade 2005 och idag finns det 30 systerskolor runt om i Sverige. Bag-
giums utbildningar startade i Göteborg 1999. Tanken var att eleverna så snabbt som möjligt skulle komma 
ut i verklig arbetsmiljö och genom att varva teori och praktik, lära sig ett yrke både snabbare och bättre än 
motsvarande utbildningar.

Kalmars Praktiska Gymnasium

Kalmars Praktiska Gymnasium, Verkstadsgatan 15,  
392 39 Kalmar   0480-40 35 60 

kpg@baggium.se   www.praktiska.se

I nära samarbete med branscherna, 
har vi skapat en utbildning där du lär 
dig yrket ute i verkligheten. Yrkesteori 
och kärnämnen läser du i skolan. Efter 
utbildningen är du behörig till hög-
skolan. 

Kalmars Praktiska Gymnasium, ger 
dig en annorlunda utbildning.

 

“Det var när man kom ut på ett företag 
som man lärde sig nåt”, säger många 
hantverkare.
En stor del av utbildningen sker ute på 
arbetsplatser inom respektive yrke-
sområde. Våra yrkeslärare kommer 
att regelbundet besöka eleverna och 
deras arbetsplats och ser tillsammans 
med företagen till att utbildningen blir 
allsidig och effektiv.

Kalmars Praktiska Gymnasium är en 
liten skola. Det betyder kort avstånd 
mellan skolledningen, lärare och 
elever.
Vi har små undervisningsgrupper och 
ett trevligt arbetsklimat. Du kommer 
säkert att trivas. 
Eleverna vet också att punktlighet 
och ett trevligt sätt är nödvändigt på 
praktikplatsen.Vi på Kalmars Prak-
tiska Gymnasium  är medvetna om 
detta och tränar eleverna inte bara i 
yrkeskunskap, utan också även i att 
uppträda i ett serviceyrke. 


