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Frågor och svar
Frågor om yrkesprogram
Varför ska jag välja en yrkesutbildning?
Att välja en yrkesutbildning är ett smart val för dig som vill dra nytta av din
talang, komma ut i vuxenlivet och snabbt få ett jobb efter din utbildning.
Det behövs fler som utbildar sig via yrkesutbildning för att matcha det behov
som finns samt ge en bra start på din karriär.

Vad är det som är så bra med ett yrkesprogram?
Du får en yrkestitel, arbetslivserfarenhet genom praktik (alltså det
arbetsplatsförlagda lärandet, APL), du kan gå ut och börja arbeta i princip
direkt efter gymnasiet och dessutom blir du ju grundläggande behörig till
vidare studier om du skulle vilja studera på exempelvis högskola, universitet
eller yrkeshögskola.
Mina föräldrar vill att jag ska gå ett högskoleförberedande program. Hur
kan jag få dem att förstå att yrkesprogram är bra?
Fråga dina föräldrar vad de studerade på gymnasiet, och jämför med vad de
arbetar med nu. Berätta om varför du vill gå ett yrkesprogram och försök få
dem att förstå det ur din synvinkel.
Glöm inte bort att yrkesprogram ger dig grundläggande behörighet till vidare
studier. Om du behöver hjälp kan du alltid kontakta en studie- och
yrkesvägledare. Ibland kan även föräldrar behöva vägledning, även om det
inte är de som ska välja gymnasium.
Hur ska jag tänka kring mitt val av gymnasium?
Gymnasievalet är långt från ett enkelt val för många. Programmen är många,
inriktningarna fler, för att inte tala om jobben i slutändan! Men bara ta det
lugnt och lyssna till dig själv först och främst. Det är ditt val.
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Vem passar lärlingsutbildningen för?
Lärlingsutbildningen är för dig som vill lära dig ett yrke på riktigt på en
arbetsplats. Som lärlingselev är du mer än halva din gymnasietid på en
arbetsplats.
Här har du en utbildad handledare som tillsammans med din lärare på skolan
följer din utveckling. På Burgården har vi ett nära samarbete med
branscherna vilket ger dig som lärling de bästa förutsättningarna att lyckas.
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Hur långa är skoldagarna?
Det ser lite olika ut olika dagar, men oftast börjar skoldagen runt klockan
08:30 och slutar 16:30.

Har ni ett Café
Javisst har vi det! Café Hörnan heter vårt Café. Här kan du njuta av något
gott och hämta energi mellan lektionerna. Förutom äta frukost eller ta en fika
så vill vi även att vårt café ska vara ett ställe där det händer roliga grejer. Du
kanske vill spela något spel, anordna en tecknarklubb eller tävla i frågesport.

Hur är lärarna?
Våra lärare är att erfarna både som lärare och inom det yrke som de
undervisar i. Det gör att kopplingen mellan skola och yrkesliv blir naturlig.
Lärarna har förstås lärarexamen. De är engagerade och eleven står alltid i
centrum.
Vi lärare är engagerade i din framtid och vi vet att du kan lyckas. Vi förväntar
oss att du alltid gör ditt bästa. Vi lovar att göra vårt bästa för att du ska lyckas
i skolan.

Får man busskort av skolan?
Som elev på Burgårdens gymnasium får du ditt skolkort skickat till din
hemadress. Om du är folkbokförd utanför Göteborgs stad måste du ansöka
om skolkort i den kommun som du är folkbokförd i. Har du frågor om ditt
skolkort kontakta elevadministrationen för ditt program.
Här kan du läsa mer om skolkortet: https://www.vasttrafik.se/biljetter/andrabiljetter/skolkort/
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Kan jag plugga vidare på universitet eller högskolan om jag läser ett
yrkesprogram?
Javisst! Du kan läsa kurser för att få grundläggande behörighet på alla våra
yrkesprogram. Det är bara att välja och vraka. Kolla in våra yrkesprogram här.

Har ni en elevkår?
Ja, vi har en elevkår som är skapad av eleverna på skolan, för eleverna.
Burgårdens elevkår arbetar för göra skoltiden ännu roligare för sina
medlemmar! Dem anordnar aktiviteter, tävlingar och annat roligt! Följ
Burgårdens elevkår på Instagram för att se vad dem hittar på.

Vilka moderna språk kan man läsa på Burgården?
Spanska, italienska, tyska, franska och japanska. Av dessa kan du läsa
spanska, italienska och tyska på Burgården. Franska finns på
Katrinelundsgymnasiet och japanska på Hvitfeldska gymnasiet.

Kan man läsa modersmål på Burgården?
Du kan läsa modersmål på Språkcentrum, som ligger granne med Burgården.
Klicka på den här länken för att komma till Språkcentrums webbsida.

Får man en dator?
Ja, alla elever får en skoldator. På Burgården använder vi Chromebooks.
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