GLA

Gymnasial
lärlingsanställning

INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET
YRKE MED KARRIÄRMÖJLIGHETER
Industrin är stor i Sverige och branschen blir
bredare i takt med att tekniken utvecklas. Det
gör att efterfrågan på industriarbetare växer.
Industritekniska programmet kan därför vara
starten på en karriär med många fler möjligheter
än vad som går att förutse idag. Förutom yrkesexamen ger utbildningen dig också möjlighet att
studera vidare på exempelvis yrkeshögskola.
FÖRDELAR MED LÄRLINGSANSTÄLLNING
Hos oss har du möjlighet att gå din utbildning som
anställd lärling. Du får då lön av ett företag genom
en gymnasial lärlingsanställning (GLA) samtdidigt
som du studerar. Du tar del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste tekniken. Inte minst får
du erfarenheter att lägga till i ditt CV, du blir eftertraktad på arbetsmarknaden och kan börja jobba
direkt efter gymnasiet.
HUR GÅR DET TILL?
Som gymnasielärling går du i en lärlingsklass med
elever från flera yrkesprogram. Minst halva tiden
av de tre åren är du på en arbetsplats. Du får en
yrkesexamen och möjlighet att skaffa dig allmän
högskolebehörighet.
PASSAR LÄRLINGSUTBILDNING MIG?
För att lyckas bra på en arbetsplats krävs att du är
motiverad och intresserad av yrket. Det är extra
viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar och
vara nyfiken, kommunikativ, vara bekväm med vuxna och sköta dina studier. Du behöver också vara
beredd att göra hela arbetsdagar eftersom du följer
arbetsplatsens tider.
KRAV PÅ ARBETSPLATSEN
Vi ställer även krav på arbetsplatsen. Det ska finnas
en lämplig handledare som gått handledarutbildning. Arbetsmiljön ska vara godtagbar och följa
skolans värdegrund och arbetsmomenten ska vara
kopplade till skolans kurser.

VÅRA INRIKTNINGAR
Program- och maskinteknik
Här lär du dig att själv designa, konstruera och
producera. Du får jobba med moderna verktyg samt
programmering och datorstyrd produktion (CNC-,
CAD/CAM-teknik), plåtbearbetning, svetsning,
svarvning och fräsning.
Svetsteknik
Här står det praktiska arbetet i fokus och varvas
med teori. Du lär dig olika svetstekniker och
bearbetning av plåtdetaljer. Du kan också läsa till
internationell svetsare (IW) som innebär att du blir
godkänd att arbeta i över 30 olika länder.
Som lärling kan du också anpassa och inrikta din
utbildning efter företagens behov.

EXEMPEL PÅ SCHEMA ÅR 1
Måndag
Apl*

Tisdag
Gymnasiegemensamma ämnen**

Onsdag
Gymnasiegemensamma ämnen**

Torsdag
Programgemensamma ämnen
(yrkeskurser)
Gymnasiegemensamma ämnen**

Fredag
Apl*

EXEMPEL PÅ SCHEMA ÅR 2 OCH 3
Måndag
Programgemen
samma ämnen
Individuella val
Gymnasiegemensamma ämnen***

Tisdag
Apl*

Onsdag
Apl*

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

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

Torsdag
Apl*

Fredag
Gymnasiegemensamma ämnen***
Individuella val
Programgemensamma ämnen

