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Bra för ungdomarna 

 

Elev med rätt att praktisera! 
När det nu planerade, specialinriktade utbildningsprogrammet blir verklighet, skall 

varje elev som väljer det programmet ha rätt till betald praktik under skolloven. 

Naturligtvis kommer det att ställas både teoretiska och praktiska krav pa eleverna. 

Krav som skall bidra till ökade möjligheter att få ett bra arbete efter skolan. 

Den här linjen ger alltså fördelar som inget annat gymnasieprogram kan erbjuda. 

 Garanterad och betald praktik under minst 6 veckor om året 

 Återkommande kontakt med yrkeskunnig handledare 

 Bättre möjligheter att få arbete direkt efter skolan 

 Behörighet att söka till högskolan för vidare studier 

 

      Utbildning med ena foten i arbetslivet och 

                    rätt att söka högskola 

 

19 år och med en 

plats i arbetslivet? 
Många ungdomar går ut ur gymnasiet 

utan att klart veta vad de i framtiden 

kommer att arbeta med eller om det 

kommer att finnas plats på 

arbetsmarknaden för dem. Trots det så 

har det under ett antal år varit relativt 

få som valt yrkesinriktade linjer på 

gymnasiet. Vid intagningen till 

gymnasiet 1993 fauns det t ex alltför 

få som valde industriprogrammet. 

Varför ar det så? undrar nu skola och 

näringsliv och är fast beslutna att göra 

något åt saken.   

   Utbildningen bygger på det naturvetenskapliga programmet och en förutsättning för att det 

   kommer igång ar att också industriprogrammet får tillräckligt många sökande nästa Iäsår. 

 



Bra för näringslivet 

Bakgrund 
Näringslivet kommer att behöva väl utbildad arbetskraft också i 

framtiden. Problemet är, att det i dag inte finns tillräckligt många 

ungdomar som väljer yrkesinriktade utbildningar med 

inriktning mot industrin. Gör vi inget för att göra dessa linjer 

mer attraktiva så kommer det inom en nära framtid inte art 

finnas tillräckligt med människor utbildade för och intresserade 

av det arbete som erbjuds inom våra industrier. 

          
 
Ny utbildning 
Näringslivet i Lidköping har, tillsammans med De la Gardieskolan, nu 

möjlighet att starta ett specialutformat program med industriell 

inriktning. Det finns en idéskiss med förslag till timplaner samt 

arbetsförlagd utbildning och praktik, med inriktning mot 

bearbetningsindustrin respektive processindustrin. 

 

 

 

Företaget blir ”fadder” 

För art ge utbildningen en tydlig anknytning till den verklighet, som ung-

domarna kommer art möta efter skolan, krävs företagens medverkan. Det  

är meningen art varje elev som väljer specialprogrammet skall ha ett fadder-

företag. För företaget innebär det att man tidigt kommer med i utbild-

ningsprocessen och kan visa vilken kompetens man behöver i framtiden. 

Eleverna kan inhämta kunskap och erfarenhet i näringslivet och vidarebe-

fordra den till skolan. 

Utbildningarna kan anpassas i 

samverkan med näringslivet! 
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Företag som     

  medverkar som 

fadderföretag: 

Sandvik AB 

PLM Lidköping AB 

Lidköpings Precisionsindustri AB 

Lidköping Machine Tools AB 

LVI-Produkter AB 
Bundy AB 

 

 

 

För ytterligare information kontakta  

Christer Nyström, tel 0510-836 91 Berndt Gustafsson, tel 0510-603 35 

 


