
Hos oss kan du välja att läsa din yrkesutbildning som lärling. Du får en yrkesexamen och 
möjlighet till allmän högskolebehörighet, precis som på skolförlagd utbildning. Skillnaden 
är att du genomför din utbildning på annat sätt, till stor del ute på en arbetsplats.

VAD GÄLLER VID LÄRLINGSUTBILDNING?
När du går lärlingsutbildning går du i en lärlings-
klass med elever från alla yrkesprogram. Minst 
halva tiden av de tre åren är du på en arbets-
plats. Du får en yrkesexamen och möjlighet till 
allmän högskolebehörighet och du får förhöjt 
CSN med 1000 kr/månad för att täcka mat och 
eventuella reseutgifter. 

FÖRDELAR MED ATT VARA LÄRLING
Att läsa som lärling är det bästa sättet att få ta 
del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste 
tekniken. Inte minst får du erfarenheter att lägga 
till i ditt CV och möjligheterna till sommarjobb 
och anställning ökar. Du har dessutom möjlighet 
till lärlingsanställning och kan söka en extra 
lärlingsersättning på CSN. Du har också möjlighet 
att läsa in allmän högskolebehörighet.

PASSAR LÄRLINGSUTBILDNING MIG?
För att lyckas bra på en arbetsplats behöver du 
vara motiverad och intresserad av yrket. Det är 
extra viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar 
och vara nyfiken. Du behöver vara kommunika-
tiv och ha social kompetens, vara bekväm med 
vuxna och sköta dina studier. Du behöver också 
vara beredd att göra hela arbets dagar eftersom 
du följer arbetsplatsens tider.

APL-PLATSEN
Kraven på apl-platserna är att det finns en 
lämplig handledare som gått handledarutbild-
ning. Arbets miljön ska vara godtagbar och följa 
skolans värdegrund och arbetsmoment som 
utförs ska vara kopplade till skolans kurser. Det 
är också viktigt att apl-platsen har ett tätt sam-
arbete med skolan.

GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING 
På industriprogrammet finns möjlighet till gym-
nasial lärlingsanställning (GLA). GLA innebär att 
du får en lärlingsutbildning samtidigt som du är 
anställd och du får en lärlingslön från företaget. 
Det är lärare i samråd med arbetsplatsen som 
beslutar om GLA.

V.g. vänd

ATT VARA LÄRLING.

LÄRLING

Hör av dig till oss med frågor eller om du vill komma på besök! 
Lärlingskoordinator: ann-sofi.sinkkonen@mark.se



Bygg- och anläggnings- 
programmet
Inriktningar: mark och  
anläggning, måleri, betong- 
arbetare samt murare.

Barn och fritidsprogrammet
Jobba inom förskola, skola, fritids- 
verksamhet eller social omsorg.

Fordons- och transportprogrammet
Här erbjuds inriktningen personbil.

* Arbetsplatsförlagt lärande, praktik
** Svenska, matematik, engelska, idrott
*** Religion, naturkunskap, samhällskunskap, historia, idrott

El- och energiprogrammet
Här finns inriktningarna  
automationsteknik och elteknik. 

Handels- och administrationsprogrammet
Inriktningarna administrativ service samt handel  
och service. Du kan bli t ex ekonomiassistent,  
IT-administratör, butikskommunikatör eller inom  
logistik och kundservice.

Vård- och omsorgsprogrammet
Inriktningar: räddningsmedicin  

och internationellt arbete.

Industritekniska programmet
Inriktningar: produkt- och maskinteknik 

samt svetsteknik. Truckkort och  
certifikat för Heta Arbeten ingår och du 

kan också bli internationell svetsare.

Hantverksprogrammet
Inriktning: frisör.

VVS- och fastighetsprogrammet
Inriktningen VVS  kan ge dig jobb som  

t.ex. montör inom VVS, industrirör eller  
isolering av tekniska installationer.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Inriktning: kök och servering. Du lär dig om mat- 

lagning i restaurang, om servering och bararbete.  
Du kan exempelvis bli kock, servitris eller servitör.

PROGRAM- 
SPECIFIK 

INFORMATION 
GÄLLANDE  

LÄRLING

EXEMPEL PÅ ARBETSTIDER

BA, EE, IN, BF, FT, VVS

Ca 07.00–16.00 06.45–16.00, 14.00–21.30
Delade turer: 06.45–12.30 + 16.00–21.30

10.00–18.00
08.00–16.00

VO HA, HV

Elev går ut på apl* efter några inledande veckor i skolan år 1. Apl-starten varierar beroende på förberedelseperiod.

EXEMPEL PÅ SCHEMA FÖR LÄRLING ÅR 1

Apl* Apl*Gymnasiegemen-
samma ämnen**

Gymnasiegemen-
samma ämnen**

Programgemen-
samma ämnen 
(yrkeskurser)
Gymnasiegemen-
samma ämnen**

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

EXEMPEL PÅ SCHEMA FÖR LÄRLING ÅR 2 OCH 3

Variationer mellan olika program finns.

Programgemen-
samma ämnen
Individuella val
Gymnasiegemen-
samma ämnen***

Gymnasiegemen-
samma ämnen***
Individuella val
Programgemen- 
samma ämnen

Apl* Apl* Apl*

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag


