LL
Lärlingsutbildning
STOR CHANS TILL JOBB DIREKT EFTER STUDENTEN!

SOM LÄRLING PÅ NÖSNÄS FÅR DU:

Skaffa dig en yrkesutbildning som lärling! Utbildningen ger
dig stor chans till jobb direkt efter studenten och möjlighet
att läsa kurser som ger dig behörighet till yrkeshögskola
eller högskola.

Kontakter och referenser inför arbetslivet

Utbildningen innehåller samma kurser som motsvarande
gymnasieprogram, men som lärling gör du dina yrkeskurser praktiskt på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt
lärande, APL.

1000: - extra från CSN varje månad
YRKESEXAMEN OCH HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskola. Genom att välja till kurser för högskolebehörighet kan du även läsa vidare på högskola.

Din handledare och yrkeslärare ger dig stöd och planerar
ditt arbete tillsammans med dig. Tre dagar i veckan har du
APL och två dagar läser du gymnasiegemensamma ämnen
och yrkesteori på skolan tillsammans med andra lärlingar.
VAD KRÄVS AV DIG?
För att du ska lyckas med din lärlingsutbildning behöver du
ta eget ansvar för dina studier på din APL-plats och i skolan.
Det är också viktigt att följa arbetsplatsens tider och regler.
SAMARBETE OCH ERFARENHET
Nösnäsgymnasiet är en av de gymnasieskolor i Göteborgsregionen som haft lärlingsutbildning längst. Vi samarbetar
med branscher och fackföreningar för att kunna erbjuda en
attraktiv utbildning. Yrkesläraren lär ut grunder och teori,
följer upp din APL och sätter betyg på yrkeskurserna.
Handledaren på din APL-plats är yrkeserfaren och blir ditt
stöd under din APL. Kurser och intyg som behövs för ditt
yrke ingår i utbildningen. Presenterade yrkesinriktningar
är exempel på vad som kan erbjudas. Av din studie- och
yrkesvägledare får du information om vad som är aktuellt
för just dig.

NOSNASGYMNASIET.SE

Lärlingsutbildning
BA BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
Husbyggnad (BAHUS) Plattsättare
Måleri (BAMAL) Byggnadsmålare
Plåtslageri (BAPLA) Plåtslagare
Mark och anläggning (BAMAR) Väg- och anläggningsarbetare
FT FORDON OCH TRANSPORTPROGRAMMET
Lastbil & mobila maskiner (FTLAS) Lastbils-/bussmekaniker
HA HANDELS OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
Handel och service (HAHAN) Butikssäljare
HV HANTVERKSPROGRAMMET
Finsnickeri (HVFIN) Inredningssnickare, båtbyggare
RL RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET
Restaurang och livsmedel (RLKOK) Kock
VVS OCH FASTIGHETSPROGRAMMET
VVS (VFVVS) VVS-montör

Yrkesutbudet varierar år från år.
Hör med din studie- och yrkesvägledare vilka yrken som är aktuella just nu.
Med reservation för förändringar
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