Lärlingsutbildning för vuxna
Ta emot en lärling och få morgondagens medarbetare på din arbetsplats redan idag!
Utbildningsformen bygger på en samverkan mellan skola och näringsliv. Den syftar till att ge eleven en
möjlighet att lära sig ett yrke i verkligheten. Lärlingsutbildning ger arbetsplatsen en möjlighet att vara med
och forma sin framtida arbetskraft.
Hur går det till?
-Den sökande anskaffar en lärlingsplats.
-Den sökande ansöker via sin hemkommun till Komvux, därefter genomför den sökande samtal med
Norrköpings kommuns lärlingskoordinator. Eleven behöver uppfylla specifika krav för att godkännas och
antas enligt skollagen.
-En skola och en yrkeslärare inom vald inriktning knyts till utbildningsplatsen. Arbetsplatsen
säkerhetsställs utifrån utbildningens mål och krav.
-Utbildningen följer gymnasieskolans kursplaner och är kopplad till en yrkesutbildning. Lärlingen läser ca
70% av utbildning hos er som utbildningsföretag (ca 3-4 dagar i veckan) och resterande 30% hos lärare på
yrkesutbildningen.
-Arbetsplatsen ansvar för att lära eleven yrket utifrån yrkeslärarens riktlinjer om vad som ska ingå i de
olika kurserna. Tillsamman gör ni en plan för elevens lärande. Handledaren introduceras i
utbildningsmålen.
-Ansvarig lärare följer regelbundet eleven och arbetsplatsen i samverkan med handledaren kring elevens
kunskapsutveckling. Det är yrkesläraren som sen sätter betyg på de moment som handledaren lär ut.
-Utbildningens längd kan variera beroende på yrke men beräknas ta ca 52 veckor på heltidsstudier.
-Ett av kraven är att företaget utser en handledare som genomför skolverkets handledarutbildning. Enligt
idag gällande stadsbidrag så utgår en ersättning till företaget på 3500 kr efter godkänd registrerad
utbildning.https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/skolverkets-webbaseradeapl-handledarutbildning
Ekonomisk ersättning
Ett företag som tar emot lärlingar från vuxenutbildningen kan få statsbidrag. Det är för att kompensera för
den tid som handledaren el företaget behöver avsätta, för att instruera, träna o utbilda lärlingen. Denna
ersättning motsvarar idag 2021 ca 20 000 kr/termin/elev vilket Norrköpings kommun betalar ut halvårsvis
(max 2 halvår) vilket baseras på elevens studietakt.
-Lärlingen får under utbildningstiden inte uppbära lön från företaget och är inte att betrakta som anställd.
-Lärlingen finansierar sin egen utbildning och är berättigad till studiemedel via studiemedelsnämnden,
CSN.
Utbildningskontrakt
Det är idag krav på att det ska finnas ett utbildningskontrakt mellan kommunen, skolan, företaget och
lärlingen där det tydligt framgår hur lärlingsperioden ska utformas. Kontraktet gås igenom tillsammans så
att alla parter är införstådda i vad uppdraget går ut på. Detta sker i samband med utbildningsstart och
omfattar bindningstid, ansvarsfördelning och uppdrag. Företaget förbinder sig inte att anställa eleven
efter avslutad utbildning.
Vill du veta mer?
Läs på Komvuxhemsida www.komvux.norrkoping.se
Koordinator, lärlingsutbildning för vuxna
Malin Svensson
Telefon: 011-153937
E-post: malin3.svensson@norrkoping.se

