Elever på Yrkesgymnasiet i Göteborg.
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Yrkesgymnasiets lärlingskoncept en succé
i Göteborg
Rätt stad med rätt nisch vid rätt tillfälle. Yrkesgymnasiet i Göteborg har blivit
en succé.
- Nischen med renodlade lärlingsplatser har blivit rätt här, säger biträdande
rektorn Pauline Wallgren.
När rektorsduon på Yrkesgymnasiet, Janna Krstic och Pauline Wallgren,
startade sin verksamhet hösten 2016 i Göteborg var de rätt ensamma i sin
nisch med ett renodlat lärlingstänk. Med facit i hand har upplägget visat sig
vara extremt populärt i den gamla arbetarstaden på västkusten.

- Lärlingskonceptet finns ju inte på så många andra skolor här. Vi kör inga
blandklasser utan har renodlade lärlingsplatser vilket blev bra, berättar
Pauline Wallgren.
Yrkesgymnasiet har växt rejält sedan starten. De 90 elever som började
höstterminen 2016 har nu ökat till 320 och 8 lärare har blivit 28. I fjol kunde
YG inte ta emot alla sökande utan hade cirka 100 reserver till utbildningarna
– det om något är ju ett kvitto på en utbildning som är attraktiv.
- Vi startade ju upp fem nya program förra hösten, bygg, fordon, el, vvs och
svets och till hösten startar vi barn och fritid och restaurang och servering. Vi
vill fortsätta växa men vi vill växa med kvalitet, berättar rektor Janna Krstic.
2,5 år efter starten är den första elevkullen inne på sin sista termin och YG
ska skicka ut sina första studenter ut i vuxenvärlden.
- Det har varit mycket nytt för oss de här åren och ha elever som tar
studenten blir också något nytt. Det känns ganska skönt att det blir
småskaligt första året. Våra elever kommer att springa ut på Operatrappan
här i Göteborg och innan dess har vi hyrt en paddan-båt som ska ta dem runt
i Göteborg, säger Wallgren.

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 18 000 elever/deltagare inom våra
utbildningsverksamheter.
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