LÄRLINGSUTBILDNINGEN

Utbildningen för verkligt lärande
Hitta din inspiration
Vissa saker lär du dig bättre utanför klassrummet. Nösnäsgymnasiet är en av de
gymnasieskolorna i Göteborgsregionen som haft lärlingsutbildning längst. Vi
samarbetar med branscher och fackföreningar för att kunna erbjuda en attraktiv
utbildning. Hos oss får du även certifikat och intyg som behövs för ditt framtida yrke.

Arbetsplatsförlagt lärande/APL - yrkesutbildning som lärling
Tre dagar i veckan gör du som lärling dina yrkeskurser praktiskt på en arbetsplats, så
kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Din handledare och yrkeslärare ger dig stöd
och planerar ditt arbete tillsammans med dig. Två dagar läser du på skolan
tillsammans med andra lärlingar. Om du vill kan du läsa kurser som ger dig
behörighet till vidare studier. Du får 1000 kr extra i CSN-bidrag om du går på en
lärlingsutbildning

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. Du som gillar att arbeta praktiskt kommer att trivas på
lärlingsutbildningen. Samtidigt får du vara beredd på ett tufft schema under de två
dagar du är inne på skolan.

Efter gymnasiet
Lärlingsutbildningen är en yrkesförberedande utbildning som gör dig rustad för
praktiskt arbete inom ditt valda område. Genom arbetsplatsförlagt lärande kommer
du ha goda chanser till jobb direkt efter gymnasiet.
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LÄRLINGSUTBILDNINGEN

Följande program finns på lärlingsutbildningen
•

Bygg- och anläggningsprogrammet

•

Försäljnings- och serviceprogrammet

•

Hotell- och turismprogrammet

•

Hantverksprogrammet

•

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

•

VVS- och fastighetsprogrammet

Exempel på yrken som tidigare elever har idag
•

Anläggare

•

Konferensvärd

•

Finsnickare

•

VVS-montör

•

Kock

•

Butiksäljare

•

Målare

•

Plåtslagare

•

Hjullastarförare

•

Asfaltsläggare

•

Bergsprängare
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