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Frågor & Svar – Hantverksprogrammet 
 

1. Vilka meritpoäng behöver jag? 
Det varierar beroende på antal sökande 
 

2. Hur ser ett schema ut? 

Generellt har du utbildning mellan kl. 08.30 och 16.00 

 

3. Vilka kurser läser jag i årskurs 1? 

Det kan du se i poängplanen 

 

4. Kan jag få högskolekompetens? 

Ja, det är möjligt 

 

5. Vilka individuella val kan jag göra? 

Det är vanligt att eleverna väljer språk, bild, musik samt varierande kurser 

inom hantverk. Men det finns fler kurser. 

 

6. Hur stora är klasserna? 

Normalt har vi 20 personer i en klass. 

 

7. Hur långa är lektionerna? 

Hantverkspassen är cirka 3 timmar långa och ämneslektionerna cirka 60 

minuter. 

 

8. Hur fungerar distansundervisningen? 

Elever och lärare möts enligt schema på till exempel Google Meet. 

 

9. Hur många program finns det på skolan? 

Vi har åtta olika program. 

 

10. Är maten bra på skolan? 

Burgårdens matsal är mycket uppskattad. Vi har ett s.k. tillredningskök 

vilket innebär att det mesta lagas från grunden och på plats. 

 

11. Finns det stöd att få i undervisningen? 

Ja, du kan få stöd på olika sätt beroende på dina behov. 

 

12. Hur många elever går på Burgården? 

Cirka 1100 
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13. Hur mycket APL (praktik) gör jag, får jag hjälp att skaffa plats? 

Totalt 15 veckor och vi har en APL-samordnare som hjälper till med att 

hitta platser. 

 

14. Hur fungerar basåret hos er? 

Du läser två yrkeskurser gemensamt. För att underlätta inför 

fördjupningsvalet år 2, får alla prova på fördjupningarna under första året. 

 

15. Väljer jag fördjupning för andra året i ettan och kan jag då välja 

mellan tre olika inriktningar? 

Ja, det stämmer. 

 

16. Vad är skillnaden mellan frisör och barberare? 

Mycket är likadant, men som barberare blir man dessutom utbildad för 

hantering av skägg och rakning. 

 

17. Finns det killar på programmet? 

Jadå 

 

18. Kan jag skugga på Burgården? 

Ja, mejla skolan så tar vi kontakt med dig för att bestämma tid och dag. 

 

19. Hur tar jag mig ifrån Centralstationen till skolan? 

Med spårvagn nr 2 eller 13, det tar cirka 10 minuter att gå. 

 

20. Hur jobbar jag med det praktiska, måste jag köpa något själv? 

Allt materiel och alla verktyg finns på skolan och du disponerar det under 

din tid hos oss. 

 

21. Har ni specialpedagog på skolan? 

Ja, det har vi 

 

22. Jag har hört att det är stökigt och oroligt på Burgården, stämmer 

det? 

Nej, det stämmer inte och du är väldigt välkommen hit för att bilda dig en 

egen uppfattning. 

 

23. Finns det någon elevkår på Burgården? 

Ja, här finns elevkår. 

 

24. Var har ni idrott någonstans? 

Vi har oftast idrott på Katrinelundsskolan 

 

25. Vilka kärnämnen läser jag på skolan? 

Samtliga 
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26. Jag hört att ni har fashionvisningar/event. Hur fungerar de? 

Eleverna deltar under lärares ledning på olika event, exempelvis galan P3 

Guld, Gothenburg Horse Show och My Dog. Fashion har uppskattade 

visningar. 

 

27. Jag läste att ni har kundarbete, hur fungerar det? 

Våra elever utför arbete på bokade kunder (vem som helst) under lärares 

ledning i skolans salonger. 

 

28. Jag har dyslexi, hur kan ni hjälpa mig? 

Du får hjälp genom extra eller särskilda anpassningar som är utarbetade 

av en specialpedagog. 

 

29. Måste jag praktisera/öva på varandra? 

Många övningar görs på dockor där man successivt tränas för att arbeta 

på en riktig kund. 

 

30. Jag har slöja och får inte visa mig, hur hanterar ni det? 

Du är välkommen att gå på skolan med slöja. 

 

31. Finns det syo på skolan? 

Ja, vi har syo 

 

32. Vad är ni särskilt bra på? 

Vi är bra på att möta elever utifrån deras egna förutsättningar och behov 

samt att ge en lång, erfaren och professionell utbildning med gott rykte. 

 

33. Varför ska jag välja er skola? 

Burgården har Västsveriges mest välkända och etablerade 

hantverksprogram. Du kommer att få proffsiga lärare. Oslagbar kvalitet 

helt enkelt! 

 


