
Elevinformation 

Lärlingsutbildning 

Som ett alternativ till traditionell utbildning inom Yrkes 

Vux erbjuder Sjöbo utbildningscentrum även en lärlings-

utbildning för de elever som vill lära ett yrke på en 

arbetsplats. 

Genom lärlingsutbildningen får du en grundläggande yrkesutbildning, arbetslivserfarenhet i ditt valda yrke 
och möjlighet att redan under utbildningstiden skapa ett kontaktnät i den bransch du valt.  

På arbetsplatsen utses en handledare som har det övergripande ansvaret för ditt lärande och yrkesmässiga 
utveckling. Du för loggbok varje vecka så att läraren på skolan och handledaren kan följa din utveckling och 
ta del av de arbetsuppgifter du är delaktig i. 

Under din utbildningstid får du kontinuerligt besök av läraren på din arbetsplats då din utbildning följs upp 
enligt utbildningens mål. Besöken kan både vara samtal med dig och/eller handledare för att se över 
kursinnehåll eller ett besök där läraren vill se vad du gör på arbetsplatsen. 

Som lärling har du ett stort ansvar för din egen kunskapsinhämtning. Du förväntas delta aktivt i arbetet på 
arbetsplatsen och måste anpassa dig till de villkor som gäller där.  

Du är dock inte anställd på företaget utan går en utbildning och lyder under skollagen och Skolverkets 
styrdokument. 

Att hitta en lärlings plats 

Vi på Sjöbo Utbildnings centrum ser det som störst chans att få en lärlingsplats om du själv är aktivt i 
sökandet men vi hjälper naturligtvis till om du behöver stöd. Det varierar på hur lång tid det tar att få tag i 
en arbetsplats men minst 1 månad får du räkna med. 

- På ditt första möte med lärlingssamordnare/lärare på skolan får du information om utbildningen, 
informationsblad och en studieplan (kurser du kommer att läsa) 

- Kontakta företaget, prata med personalansvarig/ägare för att presentera dig själv och att du är ute och 
letar lärlingsplats.  

- Lämna informationsblad till företaget och fråga om de vill ta kontakt med lärlingssamordnare/lärare på 
skolan eller om de vill bli kontaktade av skolan. 

När detta är gjort och vi har en el. flera platser som är intresserade tar skolan kontakt och gör en 
bedömning om utbildningen kan förläggas där. 

Viktig info 

- Utbildningen är CSN berättigad 
- Kurslitteratur eller annat tex. arbetskläder bekostar du själv. 
- Utbildningen är förlagd på en arbetsplats minst 70 % av tiden och 30 % kan bestå av teoristudier 

eller kurser inne på skolan och ibland i befintliga elevgrupper. 
- Vi avgör startdatum tillsammans med dig och arbetsplatsen. Oftast ingen start under 

sommarmånaderna. 

- Utbildningen kan avbrytas om arbetsplatsen eller du av någon anledning vill det. 
- Genom vuxenutbildningen är du försäkrad genom ansvars- och olycksfallsförsäkringen 

 



Elevinformation 

Att kunna hantera som lärling 

- Kunna samarbeta 

- Klara av konstruktiv feedback för att utvecklas i det nya yrket 

- Våga fråga om du inte förstår eller hanterar en uppgift du fått 

- Räkna med att inte kunna allt från början. Det tar tid att lära nytt! 

- Vara flexibel  

- Hålla önskvärt arbetstempo 

- Ta ansvar för din utbildning 

- Kunna följa ”kulturen” (sociala normer) på arbetsplatsen         

o  komma i tid 

o Att ha ett vårdat yttre 

o Följa arbetsplatsens regler gällande mobiltelefonanvändande 

o Förstå och acceptera olikheter 
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Lärlingsutbildning, Sjöbo Utbildningscentrum 

 
Kontaktuppgifter  

Vuxenutbildningen Sjöbo 0416-27021 

Verkstadsgatan 2A 

275 39 Sjöbo 

 

Studie och yrkesvägledare: Marie Ridell 

0416-27275 

marie.ridell@sjobo.se 

 

Lärlingssamordnare:  Janett Juul  Bygg: Håkan Lemland 

0734-23 22 95 0709-51 57 39 

Janett.juul@sjobo.se hakan.lemland@sjobo.se 
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