LÄRLING EN LYCKAD
FRAMTIDA
REKRYTERING?

LÄRLING I GYMNASIET ELLER
PÅ VUXENUTBILDNING
När du tar emot en elev från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen på arbetsplatsen stödjer du elevens yrkesutveckling och etablering på arbetsmarknaden. Det kan
också vara en chans att locka en blivande medarbetare till
arbetsplatsen och säkra framtidens kompetens.
FÖRDELAR FÖR DIG SOM ARBETSGIVARE
Kanske är yrkeseleverna som går i skolan just nu lösningen på
dina framtida rekryteringsproblem. Att ta emot en elev på arbetsplatsen kan också bidra till att ni får nya erfarenheter och
ser verksamheten med nya ögon som gynnar både er och era
gäster.
GYMNASIAL LÄRLING ELLER TRADITIONELL ELEV?
Den stora skillnaden är att när ditt företag tar emot lärlingar
sker minst hälften av utbildningen hos dig. Det är hos dig som
lärlingar får lära sig det goda handlaget och de tekniker som
krävs i exempelvis ett modernt restaurangkök eller ute på konferensavdelningen.
Arbetsplatser ger lärlingar unika yrkeserfarenheter. Lärlingarna får bland annat använda den senaste utrustningen och får
insyn i det vardagliga arbetet. Det ger dem en bredare kompetens inom yrkesområdet. De får också chans att utveckla en yrkesidentitet, får inblick i kulturen och blir en del av gemenskapen på arbetsplatsen.

Är du intresserad av att
ta emot en lärling bör
det finnas utbildade
handledare på din
arbetsplats. Skolverket
erbjuder en kostnadsfri
webbaserad handledarutbildning. Som handledare för lärlingar utgår
ett bidrag per lärling per
termin.
I övrigt är kurserna som
ges inom lärlingsutbildningen desamma och
kunskapsnivån ska motsvara den som ges i den
traditionella utbildningen i skolan.
Utbildningen baseras på samma ämnesplaner och ger samma yrkesexamen som skolförlagd yrkesutbildning och möjligheten till
högskolebehörighet är densamma.
HUR GÅR DET TILL?
För lärling på gymnasiet
Lärlingarna måste ha antagits till ett yrkesinriktat nationellt program. Det är utbildningssamordnaren som antar lärlingen och
sedan knyter kontakten mellan lärling och företag.
En lärlingsutbildning kan påbörjas första, andra eller tredje läsåret
på gymnasiet. Från och med det läsår eleven börjar sin lärlingsutbildning kommer hon eller han att gå minst halva sin utbildning
på en eller flera arbetsplatser.

För varje elev och företag inom lärlingsutbildningen i gymnasieskolan ska ett utbildningskontrakt finnas.
Eleven som väljer lärlingsutbildningen är inskriven på en utbildning
och därmed inte anställd på ditt företag.
Eleven (upp till 20 år)
får 1 000 kr mer i studiebidrag jämfört med sina
kamrater som går skolförlagt. Dessutom får du
som företagare ett bidrag som utbetalas per
termin, för att du tar
emot en lärling. Detta
hjälper elevens studiesamordnare till med.
För lärlingar på vuxenutbildningar
Lärlingarna antas till
vuxenutbildning av
kommunen och precis som på gymnasieskolan knyts kontakten
mellan eleven och företaget.
Oftast läser elever på vuxenutbildningar enbart yrkesämnen vilket
gör att utbildningen kortas ned. För att utbildas till kock bör utbildningssamordnaren erbjuda eleven de kurser som branschen rekommenderar i sina yrkespaket. Detta omfattar 1 400 studiepoäng
och generellt brukar utbildningen ta drygt 1 år.
70 % av utbildningen ska ske på företaget och ett kontrakt upprättas mellan företaget, kommunen och eleven.

Eleven är inskriven på utbildningen och har rätt att söka ersättning i
form av studiebidrag samt är berättigad att söka studielån.
Tar du emot en lärling från vuxenutbildningen får du ett bidrag utbetalat per kalenderår.
Är du intresserad av att ta emot en gymnasial lärling eller en traditionell elev kontakta närmaste gymnasieskola. Är du intresserad av att ta
emot en lärling från vuxenutbildningen kontakta din kommun.
HAR DU FRÅGOR?
Kontakta Kersti Wittén, specialist utbildningsfrågor, Visita.
Epost: k.witten@visita.se, tfn: 08-762 74 62.
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