Företagsinformation

Vad är en lärlingsutbildning?
Som ett alternativ till traditionell utbildning inom Yrkes
Vux erbjuder Sjöbo utbildningscentrum även en lärlingsutbildning för de elever som vill lära ett yrke på en
arbetsplats.
Genom lärlingsutbildningen får eleven en grundläggande yrkesutbildning, arbetslivserfarenhet i
det valda yrket och möjlighet att redan under utbildningstiden skapa ett kontaktnät i den bransch
eleven valt.
På arbetsplatsen utses en handledare som har det övergripande ansvaret för elevens lärande och
yrkesmässiga utveckling. Eleven för loggbok varje vecka så att läraren på skolan och handledaren
kan följa elevens utveckling och ta del av de arbetsuppgifter eleven är delaktig i.
Under utbildningstiden kommer läraren på kontinuerliga besök för att följa upp eleven. Besöken
kan både vara samtal med handledaren och/eller eleven för att se elevens progression i
utbildningen. Dessa möten ligger till grund för kommande betygsättning. Eleven följer sin
handledares eller annan personals schema på arbetsplatsen.
Eleven kan komma att göra vissa moment och läsa tillhörande teori av lärlingsutbildningen inne
på skolan. Detta är individuellt beroende på yrkesval.
Eleven har ett stort ansvar för sin egen kunskapsinhämtning under sin lärlingsutbildning. Eleven
förväntas delta aktivt i arbetet på arbetsplatsen och måste anpassa sig till de villkor som gäller där.
Med bra stöd från arbetsplatsen och skolan sker detta naturligt.
Eleven är dock inte anställd på företaget utan går en utbildning och lyder under skollagen och
Skolverkets styrdokument. Det är gymnasieskolans kurser vi följer inom respektive yrke.
Allmänna riktlinjer
-

För att studera på Vuxenutbildningen måste eleven vara över 20 år.
För att studera som lärling gör eleven ett aktivt yrkesval
Minst 70 % av utbildningstiden är arbetsplats förlagd (APL-Arbetsplats Förlagt lärande)
Eleven kan söka CSN för försörjning
Utbildningslängd är varierande beroende på yrkesval
Utbildningen kan avbrytas i förtid om tex. Lämpligheten anses bristande.
Eleven är försäkrad genom skolan (ansvars- och olycksfallsförsäkring)
Arbetsplatsen får en ersättning på ca 1000 kr/vecka som eleven är under utbildning.
Arbetsplatsen får en ersättning på ca 3500 kr när skolverkets handledarutbildning är utförd.
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Adress till handledarutbildningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/skolverkets-webbaserade-aplhandledarutbildning

