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LÄRLINGSUTBILDNING  
- arbetsplatsförlagt lärande

ELEV

Lärling är en gymnasial utbildningsform, där du varvar praktiska arbetsuppgifter  
med teoretiska moment. Utbildningen är till för dig som vill ha en yrkesutbildning  
förankrad i arbetslivet.Tillsammans med en arbetsplats och Vuxenutbildningens  
lärare skräddarsys utbildningen efter dina och arbetsplatsens önskemål.

KORT OM LÄRLING  
•  Genom denna utbildningsform skaffar  
 du dig arbetslivserfarenhet, får ett   
 utökat kontaktnät och en inblick i den  
 aktuella branschen under studietiden. 

•  Kompetensen skräddarsys efter   
 företagets specifika behov och ger dig  
 en gymnasial yrkesutbildning. 

•  Teori en till två dagar i veckan, resten   
 är arbetsplatsförlagt lärande. 

•  Utbildningen är CSN-berättigad.

LÄNGD PÅ UTBILDNINGEN 
Längden på en lärlingsutbildning kan  
variera. Oftast är den mellan 20-30  
veckor, men vid behov kan den pågå 
under en längre period.

VEM KAN SÖKA?  
Du är behörig för gymnasial vuxenutbild-
ning från och med 1 juli det år du fyller 
20 år, eller om du har gymnasieexamen 
eller studiebevis från gymnasieskolan eller 
motsvarande.

Du ska vara folkbokförd i Piteå kommun 
eller få utbildningen bekostad av din 
hemkommun.

För att du ska kunna tillgodogöra dig en 
lärlingsutbildning ser vi helst en kunskaps- 
nivå motsvarande minst grundskola. 

PRAKTISK INFORMATION  
Utbildningen genomförs på en eller  
flera arbetsplatser tillsammans med en 
yrkeskunnig handledare för att du ska få 
en så bra utbildning som möjligt.

Vuxenutbildningens lärare ansvarar för 
att betygsätta de teoretiska kurserna 
som du läser under utbildningens gång 
och är med på uppföljningssamtal med 
dig och handledaren. Om du har andra 
utbildningsbehov än vad arbetsplatsen 
kan erbjuda, kan även en annan  
utbildningsanordnare eller arbetsplats 
involveras i din utbildning.

NÄR KAN DU BÖRJA? 
Lärlingsutbildningen kan starta när som 
helst på året. Det avgörande är att elev 
och arbetsplats är redo, att det finns 
en handledare och att lärlingsplatsen är 
godkänd av Vuxenutbildningen.

HUR ANSÖKER DU?  
Du som är intresserad av arbets-
platsförlagt lärande, ta kontakt med 
Vuxenutbildningen för att boka in ett 
vägledningssamtal med någon av våra 
studie- och yrkesvägledare.
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