Vi utbildar serviceassistenter inom
vard– och omsorg samt fastighetsskotsel.
Vi vander oss till dig som har
en lindrig utvecklingsstorning.
Vara utbildningar bestar av teori en dag i
veckan pa Campus Risbergska i Örebro.
APL-plats (Arbetsforlagt larande)
i din hemkommun.

Intresserad?
Så här funkar det!
 Skolan tar fram en kursplan och for

varje elev gors en individuell
studieplan
 Foretag staller upp med APL-plats.
 Handledaren pa foretaget far

handledarutbildning.
 Larare, arbetskonsulent och

handledare arbetar tillsammans
med eleven i utbildningen.

Kontakta studievagledaren pa
komvux i din hemkommun.
Valkommen med din ansokan
senast den 1 december 2018.

LÄRLING
Lärlingsutbildning inom
Särskild utbildning för vuxna

Förutsättningar och åtaganden

Lärlingsutbildning inom
Särskild utbildning för vuxna

Ett utbildningskontrakt ska upprattas mellan
skolan, eleven och arbetsplatsen. Kontraktet ska
visa vilken handledare pa arbetsplatsen samt
vilken larare pa skolan som ansvarar for den
arbetsplatsforlagda delen av utbildningen.

Denna utbildning ar en larlingsutbildning for
personer med lindrig utvecklingsstorning eller
forvarvad hjarnskada. Den sker via Sarskild utbildning for vuxna, som ar en del av den kommunala vuxenutbildningen.

Lararen, handledaren och eleven planerar
gemensamt, utifran elevens studieplan, vilka
kursmoment som ska genomforas pa
arbetsplatsen och nar detta ska ske.

De yrkesinriktningar som erbjuds ar:
 vard- och omsorg
 fastighetsskotsel

Utbildningen
Utbildningen ar cirka tre terminer lang och till
storsta delen forlagd i verksamheten pa ett
foretag. Pa foretaget far eleven tillgang till
handledare som val kanner de arbetsuppgifter
som eleven ska lara sig. Handledarna far stod
av larare fran skolan i arbetet med att overfora
laroplanens och kursplanens mal till konkret
arbete med eleven pa arbetsplatsen. Bedomning
av elevens framsteg sker i samrad mellan larare
och handledare. Lararen ansvarar for
betygssattningen.
Eleven laser parallellt kurser fran
Gymnasiesarskolans nationella program
utifran den yrkesutbildning som eleven valt.
Nar utbildningen ar klar far eleven titeln
serviceassistent inom sin inriktning.

”Jag trivs så bra
på min APL-plats”
- elev i Örebro

Vad ger en lärlingsutbildning för
eleven?
 Fordjupade yrkeskunskaper.
 Arbetslivserfarenhet.
 Storre sakerhet i yrkesrollen.
 Arbetsgemenskap.

Vad kan det ge ert företag?
 En extra arbetskraftsresurs som aven kan leda

till en framtida medarbetare.
 Kompetensutveckling i foretaget genom hand-

ledarutbildning.
 Foretaget marknadsfors via projektet.

Arbetskonsulent och larare fran skolan kommer
regelbundet att besoka eleven och handledaren
pa arbetsplatsen for att folja upp och stotta bade
elev och handledare i det arbetsplatsforlagda
larandet.
Handledare kommer att fa genomga en
handledarutbildning dar alla handledare traffas
och far utbildning i hur arbetsmiljo och
arbetsuppgifter gors tillgangliga for eleven.

