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LÄRLINGSUTBILDNING  
- arbetsplatsförlagt lärande

FÖRETAG

VAD KRÄVS AV ARBETSPLATSEN?

Lärlingsutbildning är en gymnasial utbildningsform, där eleven varvar praktiska 
arbetsuppgifter med teoretiska kurser. Utbildningen skräddarsys tillsammans med 
Vuxenutbildningens lärare utifrån era behov och elevens önskemål. Utbildningen 
har ofta lett till anställning, men det inget krav.

HANDLEDNING  
Arbetsplatsen utser en ansvarig hand-
ledare som antingen har en formell 
yrkesutbildning och/eller lång beprövad 
yrkeserfarenhet samt förmåga och 
intresse att förmedla kunskap vidare. 
Handledaren erbjuds kostnadsfri hand-
ledarutbildning samt stöd och hjälp från 
Vuxenutbildningens lärare. Eleven kan 
även få handledning av andra personer 
på arbetsplatsen. 
 

UPPFÖLJNING 
Vuxenutbildningens lärare ansvarar  
för regelbunden uppföljning av elevens 
studier och framsteg. Den ansvarige 
handledaren ska delta vid uppföljnings-
samtal minst en gång i månaden. Då 

VEM BEKOSTAR  
UTBILDNINGEN?  
Utbildningen är kostnadsfri för både eleven 
och arbetsplatsen. Eleven finansierar själv 
sitt uppehälle under utbildningstiden, 
exempelvis genom CSN. 
 

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

UTBILDNINGSSTART?  
Lärlingsutbildningen kan starta när som 
helst under året. Elev och arbetsplats 
ska vara redo, en handledare ska finnas 
och lärlingsplatsen ska vara godkänd av 
Vuxenutbildningen.

 

diskuteras elevens utveckling och på 
vilket sätt handledaren kan tillgodose att 
eleven får varierande och utvecklande 
arbetsuppgifter utifrån utbildningsmålen.

ARBETSMILJÖ  
Arbetsgivaren ansvarar för att arbets-
miljön är tillfredställande och uppfyller 
kraven enligt lagar och föreskrifter samt 
tillhandahåller eventuella arbets-/skydds-
kläder och verktyg. Vuxenutbildningen 
står för ansvars- och olycksfallsförsäk-
ringar för eleven.

VEM FÅR SÖKA?  
Elever är behöriga för gymnasial vuxen-
utbildning från och med 1 juli det år de 
fyller 20 år, eller om de har gymnasie-
examen eller studiebevis från gymnasie-
skolan eller motsvarande.

Personen ska vara folkbokförd i Piteå 
kommun eller få utbildningen bekostad av 
sin hemkommun. 
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