Växjölöftet vuxenutbildning

Lärlingsutbildning för vuxna
Ansvarsfördelning utbildare/huvudman
Inom Växjölöftet vuxenutbildning är det möjligt att gå en yrkesutbildning som Lärlingsutbildning där minst 70 % av
den totala studietiden genomförs på en arbetsplats. En lärlingsutbildning för vuxna kombinerar teori och praktik och
ger den studerande en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet, och möjlighet att med en handledares
ledning få kunskaper inom yrkesområdet. Utbildningen följer gymnasieskolans nationella kursplaner.
En del utbildningar följer en fastställd studieplan där kursupplägget är preciserat enligt branschens riktlinjer, exempelvis vård och omsorg. För de utbildningar som inte är reglerade finns också möjlighet att tillsammans med lärlingsföretag och elev skräddarsy utbildningen efter arbetsmarknadens krav inom yrkesområdet eller det lokala behovet på
företaget.
Lärlingsföretaget förbinder sig inte till några löften om anställning efter elevens utbildning men en lärlingsutbildning
kan ge viktiga referenser som eleven kan gå vidare med för att söka arbete inom yrkesområdet.
Handledarens roll i lärlingsutbildningen
En stor del av elevens lärande sker på arbetsplatsen under handledares ledning som har en mycket viktigt roll i Lärlingsutbildningen. Handledaren lägger i samarbete med läraren upp utbildningen på arbetsplatsen, handleder eleven,
för loggbok tillsammans med eleven och lämnar skriftligt underlag för bedömning och närvaro. Handledaren ska vara
utbildad inom yrkesområdet och ha de kunskaper som krävs för att kunna handleda eleven.
Handledarutbildning ska erbjudas i samband med utbildningsstart.
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Sökanden träffar studie- och yrkesvägledare på Växjölöftet vuxenutbildning alternativt
besöker utbildningsanordnare och lämnar därefter in ansökan
Utbildare ordnar lärlingsplats till elev och informerar Växjölöftet vuxenutbildning om lärlingsplats
och handledare. Utbildare träffar elev och handledare på arbetsplats och informerar om utbildningens
upplägg. Följande skickas till Växjölöftet Vuxenutbildning;
Studieplan
Utbildningskontrakt Lärlingsutbildning
Försäkringsavtal
Utbildare informerar om handledarutbildning på lärlingsplats
Utbildning startar
Utbildare informerar Växjölöftet vuxenutbildning om handledare genomfört handledarutbildning
Utbildare följer upp studierna genom regelbundna besök på lärlingsplats och håller kontinuerlig
kontakt med handledare under utbildningen
Utbildare säkerställer att utbildningen uppfyller överenskomna kvalitetskrav och den aktuella branschens 		
krav för anställningsbarhet.
Utbildare gör uppföljning av elevens sysselsättning 6 mån efter avslutad utbildning och rapporterar
till Växjölöftet
Växjölöftet skickar uppgifter till Skolverket
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Vanliga frågor
Hur lång tid tar en lärligsutbildning
En lärlingsutbildning som bedrivs på heltid tar 5 – 15 månader beroende på valt yrkesområde och ska innehålla 400 –
1600 gymnasiepoäng
Kan jag avbryta lärlingsutbildningen när jag vill?
Elev eller lärlingsföretag kan avbryta utbildningen när som önskas. Lärare och studie- och yrkesvägledare ska informeras om orsak. Beroende på orsak kan det bli aktuellt med trepartssamtal för att undersöka om det går att hitta
alternativa lösningar.
Kan eleven arbeta på lärlingsföretaget samtidigt?
Arbete på lärlingsplats är olämpligt av flera skäl. Eleven har rätt att vara i en lärandesituation utan det ansvar man har
som anställd. Det är också olämpligt att riskera få en tidigare kollega som handledare. Utbildningen och det pedagogiska upplägget riskerar också bli lidande då eleven kan hamna i en intressekonflikt. I vissa situationer kan det ändå
vara till elevens fördel att arbeta parallellt med studierna, det är då utbildarens uppgift att säkerställa att utbildningen
kan genomföras.
Hur fördelas ansvaret mellan lärare och handledare?
Läraren (skolans representant/samordnare/yrkeslärare) besöker regelbundet eleven på arbetsplatsen. Läraren följer i
samverkan med handledaren elevens kunskapsutveckling och bedömer den enskilda elevens utveckling mot uppsatta
mål. Vissa utbildningsmoment kan ske på skola. Lärare ansvarar för kursinnehåll, bedömning och betygssättning.
Handledaren planerar i samarbete med läraren utbildningen på arbetsplatsen, handleder eleven, för loggbok tillsammans med eleven och lämnar skriftligt underlag för bedömning och närvaro.
Finns det utbildning för handledare?
Handledarutbildning erbjuds i samband med elevens utbildningsstart (Skolverkets moduler). Utbildningsanordnare
informerar när handledarutbildning är genomförd och rapporterar till Växjölöftet Vuxenutbildning.

2/2

