
FRÅGOR OCH SVAR 
Öppethus-chatt Bergstrands Stockholm 27 jan 2021


- Hej går det att byta från naturbruksgymnasium årskurs 2 till er?


Svar: Ja, man kan ansöka om att byta till Bergstrands gymnasium fast man går på ett annat 
gymnasium. Du skickar in blanketten som du fyller i, som skolan sedan går igenom och ser om vi 
kan ta emot dig i mån om lediga platser i den önskade klassen och programmet. Här hittar du 
blanketten du skall använda om du vill byta till Bergstrands: https://bergstrandsutbildningar.se/
gymnasiet-stockholm-johannesfred/ansokan/ 

...


- Gör man praktik direkt när man går bygg och sen hur är det med mat äter man på skolan?


Svar: Under först året på gymnasiet så är det stort fokus på det teoretiska delarna på 
yrkesprogrammen, för att ni ska känna er säkra och ha bra kunskaper när eleverna ska ut på 
praktik. APL- arbetsplats förlagt lärande (praktik) kommer att vara större delarna i åk 2 och 3. På 
skolan så har vi matkort, vi har 6 lunch ställen i skolan närområde som man kan äta lunch på.

...


- Jag vill bli snickare har ni det programmet?


Svar: Ja vi har bygg- och anläggningsprogrammet inrikting husbyggnad. En av de 
yrkesutgångarna är träarbetare (snickare).

...


- På inriktningen Transportteknik, hur många veckor APL har ni? Och har ni det i årskurs 2 och 3, 
eller kanske i årskurs 1 också. På inriktningen Transportteknik, hur många veckor APL har ni? Och 
har ni det i årskurs 2 och 3, eller kanske i årskurs 1 också?


Svar: Under utbildningstiden på gymnasiet så har man minst 15 veckor APL. Och de är fördelade 
under de olika åren på gymnasiet.

...


- Har ni lunchmatsal på skolan?


Svar: Nej, vi har ingen lunchmatsal på skolan. Vi har matkort som eleverna använder när dem äter 
lunch, det gäller på sex olika restauranger i närområdet..

...


- Ska man komma till skolan ombytt första dagen, och ska vi själva skaffa arbetskläder eller 
tillhandahåller skolan det?


Svar: Hej, på gymnasiet så behöver man inte komma ombytt på första dagen i skolan. 
Gymnasieeleverna prövar ut kläder under den första månaden här på skolan och skolan står för 
kostnaderna för de verkstadskläder som eleverna använder sig av under utbildningstiden.

...


-Hur ser en normal dag ut på bygg åk 1 mvh


Svar: Det kan se lite olika ut beroende på vilken dag det är. Vissa dagar har åk 1 bygg- och 
anläggningsprogrammet bara lektioner i yrkeskurser. En annan dag på schemat kan det vara 
lektioner med Svenska, Engelska, Matematik och Idrott...

...


Hur har ni haft det nu under pandemin - haft distansundervisning mm?


Svar: Ja skolan har haft distans/fjärrundervisning under pandemin, skolan följer 
folkhälsomyndigheternas allmänna råd.


https://minnit.chat/checklink?l=aHR0cHM6Ly9iZXJnc3RyYW5kc3V0YmlsZG5pbmdhci5zZS9neW1uYXNpZXQtc3RvY2tob2xtLWpvaGFubmVzZnJlZC9hbnNva2FuLw==
https://minnit.chat/checklink?l=aHR0cHM6Ly9iZXJnc3RyYW5kc3V0YmlsZG5pbmdhci5zZS9neW1uYXNpZXQtc3RvY2tob2xtLWpvaGFubmVzZnJlZC9hbnNva2FuLw==


- Hej Min son är intresserad att börja hos är i HT21 Vi har en liten fundering- gör man teori och 
uppkörning på Trafik verket eller man gör allt på plats i skolan?


Svar: Kul att din son vill ansöka till Bergstrands gymnasium. Uppkörningar och teori prov gör man 
hos trafikverket. Men eleverna har undervisningen och övningskörning på skolan.

...


- Om man saknar behörighet i matte och svenska för att kunna gå Transport och då måste gå 
yrkesintroduktion när finns det plats?


Svar: Hej, man kan ansöka som en yrkesintroduktions elev och under första året så har du 
möjligheter att läsa svenska och matematik grundämnena på skolan och förhoppningvis bli 
godkänd i dem. Då kan man önska att få byta till fordons- och transportprogrammet inrikting 
transport. Här hittar du blanketten, längst ned på sidan: https://bergstrandsutbildningar.se/
gymnasiet-stockholm-johannesfred/ansokan/
...


- Om man behöver extra stöd i något ämne, har ni bra upplägg för det?


Svar: Ja skolan hjälper elever om det är behov av extra stöd eller anpassning. Lärarna hjälper alla 
elever i undervisningen om det behöver vissa anpassningar. Skolan har även en specialpedagog 
som hjälper elever och lärare

...


- Har svårt att hitta tidigare års antagningspoäng, vart kan man hitta dessa?


Svar: Här är länken till slutantagningen från förra året https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/
slutantagning/. Då hette skolan "Yrkesplugget" så klicka i det namnet på skolan så kommer du 
hitta rätt.

...


- Jag vill bli lastbilsförare, är det fler tjejer som går hos er?


Svar: Vad roligt att du vill bli lastbilsförare! Transportprogrammet är det programmet som har flest 
tjejer.

...


- Hur funkar det? Får man börja köra lastbil direkt eller?


Svar: Nej, tyvärr. Du söker Fordon och transportprogram och väljer inriktning transport

...


- Hej, hur många elever går det på skolan totalt och hur många olika linjer har ni? Och hur stora är 
klasserna ca?


Svar: ca 260 elev på gymnasiet och två program med 4 olika inriktningar och ca 24 elever/klass.

...


- Hej, är man ute någonting på praktik i 1.an på bygg/anläggningsprogrammet eller är man inne 
hela året?

Svar: Under första året är du i skolan och under delar av år 2 och 3 är du på  APL (praktik).

...


När man är ute på APL får man någon ersättning då från skolan?


Svar: APL är en del av din utbildning och ingen ersättning ges under den tiden du är på APL


https://minnit.chat/checklink?l=aHR0cHM6Ly9iZXJnc3RyYW5kc3V0YmlsZG5pbmdhci5zZS9neW1uYXNpZXQtc3RvY2tob2xtLWpvaGFubmVzZnJlZC9hbnNva2FuLw==
https://minnit.chat/checklink?l=aHR0cHM6Ly9iZXJnc3RyYW5kc3V0YmlsZG5pbmdhci5zZS9neW1uYXNpZXQtc3RvY2tob2xtLWpvaGFubmVzZnJlZC9hbnNva2FuLw==
https://minnit.chat/checklink?l=aHR0cHM6Ly9neW1uYXNpZWFudGFnbmluZ2VuLnN0b3JzdGhsbS5zZS9zbHV0YW50YWduaW5nLw==
https://minnit.chat/checklink?l=aHR0cHM6Ly9neW1uYXNpZWFudGFnbmluZ2VuLnN0b3JzdGhsbS5zZS9zbHV0YW50YWduaW5nLw==


- Hej, hur ser scheman ut? Alltså när börjar man och sluttider. Mvh


Svar: I genomsnitt varierar starttider mellan 8:00 och 8:30 och sluttider mellan 15:00 och 16:30.

…


- Om man går bygg och anläggning inriktning husbyggnad, hur länge går man sen som lärling 
efter 3 år i gymnasiet?


Svar: Under din utbildningen gör du 2800 timmars lärlingsarbete av totalt 6 800 timmar.


