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96 procent av eleverna på
Yrkesgymnasiet Örebro fick jobb efter
studenten
Arbetslösheten bland unga i landet fortsätter att vara hög – under 2018 låg
den på 16,8 procent enligt SCB. Men avgångseleverna från Yrkesgymnasiet
Örebro bryter mot trenden. Redan innan studenten 2018 hade hela 96
procent en anställning som väntade.
– Det har legat ett stort fokus på att göra eleverna anställningsbara. Vi vill
inte försköna verkligheten utan verkligen coacha dem efter hur arbetslivet ser
ut, säger rektor Oskar Jacobson om varför så många elever hade en

anställning som väntade dem.
– Men det stora jobbet har eleverna gjort själva. Det vi har gjort är att hjälpa
dem förstå vad de kan få ut av sin APL (praktik) om de anstränger sig,
fortsätter han.
Praktiken leder till jobb Saleh Al Hushaishi och Andrine Dios är två av de
elever som tidigare har gått på Yrkesgymnasiet och som snabbt fick jobb
efter studenten. Båda fick sin anställning genom en praktikplats.
– Jag fick mitt jobb genom praktiken som jag hade på akutmottagningen i
3:an, jag var då här i 5 veckor, berättar Saleh.
– De ville anställa mig ganska direkt men det krävdes ett examensbevis. Men
efter studenten kunde jag alltså börja mitt jobb här.
Andrine fick sitt första arbete på ett liknande vis.
– Chefen för Karlskoga Näringsliv och Turism hörde av sig till mig eftersom
jag hade visat framfötterna under min praktik hos dem, berättar hon.
I dag arbetar Andrine på Telekund AB, ett jobb där hon har stor nytta av sina
tidigare erfarenheter.
Varför tror du att så många får jobb efter att ha gått på Yrkesgymnasiet? –
För att du redan kan jobbet. Företagen du var på under dina år på gymnasiet
har format dig som sin egen anställd, och har du då skött dig är det självklart
att de vill ha dig, säger Andrine.

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort
samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år.
Idag har vi över 2 000 medarbetare och 16 000 elever/deltagare inom våra
utbildningsverksamheter.
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