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LÄRLINGSUTBILDNING

Vad är lärlingsutbildning?
Du kan läsa ett yrkesprogram antingen som en traditionellt skolförlagd utbildning eller som lärling.
Lärlingsutbildning är därför ingen egen utbildning utan enbart ett alternativt sätt att läsa ett
yrkesprogram. Skolan och arbetsplatsen samarbetar om din utbildning. Under den
arbetsplatsförlagda delen har du en handledare som du och din lärare lägger upp din studieplan
tillsammans med, men det är läraren som sätter betyg på det du gör på arbetsplatsen i samråd med
handledaren. Din lärare besöker dig kontinuerligt på din arbetsplats. Att vara lärling innebär att du
som elev måste vara beredd på att delta i arbetsplatsens förutsättningar, vilket innebär att du kan
börja 07.00 eller att arbetsdagen startar vid 12.00 och slutar först vid 20.00. Det kan också innebära
längre resor än till skolan. Du ska dessutom vara beredd på att lägga ner tid på dina skolförlagda
ämnen.
Utbildningens syfte
Genom lärlingsutbildning får du en utökad arbetslivserfarenhet och kanske ett större kontaktnät som
eventuellt ökar dina chanser till en anställning efter avslutade studier.
Omfattningen av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen
Alla gymnasieskolans yrkesprogram erbjuder minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande APL om inte
annat följer av meddelade föreskrifter. På lärlingsutbildningen genomförs minst halva
utbildningstiden på arbetsplats/arbetsplatser utanför skolan. På det sättet får du en stark koppling till
arbetsmarknaden inom det område du studerar.
Behörighet
För att bli antagen till lärlingsutbildning gäller samma behörighetskrav, ämnesplan, examensmål och
yrkesexamen som för en skolförlagd utbildning. Du behöver ha minst godkända betyg i
svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt 5 andra ämnen. Du har samma
möjligheter till en yrkesexamen från gymnasieskolan som elever som går en skolförlagd utbildning
och har också samma möjlighet att utöka din studieplan för att uppnå grundläggande
högskolebehörighet. Samtliga yrkesprogram och inriktningar kan också leda till fortsatta studier på
yrkeshögskola.
Skolor med lärlingsutbildning med start år 1
Lärlingsutbildningen startar i årskurs 1 men kan också starta efter att eleven börjat på programmet.
För samtliga yrkesprogram som erbjuder lärling finns alltid möjligheten att erbjuda
lärlingsutbildningen under pågående utbildning om skola och elev så vill. Kravet är då fortfarande att
minst halva tiden ska förläggas på arbetsplats.
Gå till www.indra2.se och sök på lärling för att se vilka skolor som erbjuder lärlingsutbildningar.
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