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Viktig information
• Utbildningen är berättigad till CSN.
• Du betalar själv din litteratur eller lånar på biblioteket.
• Du genomför minst 70% av din utbildning på en
praktikplats och följer deras arbetstider.
• Vi på skolan avgör startdatum tillsammans med dig
och företaget.
• Utbildningens längd kan variera beroende på tidigare
erfarenhet och utbildningar.
• Utbildningen kan avbrytas i förtid om lämpligheten
anses bristande.
• Genom Vuxenutbildningen är du försäkrad genom
ansvars- och olycksfallsförsäkring. 

Kontakt
Skövde kommun
Telefon Kontaktcenter: 0500 - 49 80 00
Webbplats: skovde.se
E-post: skovdekommun@skovde.se
Postadress: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde
 
Telefon expedition 0500-49 77 00 

  

Sedan 2010 erbjuder alla vuxenutbildningar lärlings- 
utbildning inom gymnasiala yrkesutbildningar.  
Du har möjligheten att studera för att utbilda dig till  
ditt drömyrke!

Genom lärlingsutbildning får du ett naturligt kontaktnät 
på arbetsplatsen och kunskap om den bransch du valt. 
Du får också tillgång till de aktuella metoderna inom det 
valda yrkesområdet på ett naturligt sätt. Det kommer 
vara en lärare som organiserar och bedömer kunskapen 
och sätter betyg.

Du får fortlöpande besök av läraren på din arbetsplats. 
Du skriver även i en loggbok varje vecka så dina lärare 
och handledare kan följa ditt arbete genom den.

Att hitta en lärlingsplats
Vi på Vuxenutbildningen ser att det är störst chans att
få en lärlingsplats om du själv är aktiv i sökandet.
• Kontakta företaget, prata med personalansvarig/
chef/ägare m.fl. för att presentera dig själv.
• Du kan även lämna ett informationsblad som du
får från oss på Vuxenutbildningen.
• När du hittat en arbetsgivare som är intresserad av
mer information upplyser vi om vad det innebär att
ta emot en lärling.

Vilka yrken kan passa som lärlingsutbildning
Exempel på lämpliga yrken under lärlingsutbildning är 
t.ex: fordon, bagare/konditor, storkök/kock, målare,
servitör/servitris, handel, golvläggare, träarbetare,
hotell/reception och naturbruk.
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Utbilda dig till ditt drömyrke
Lärlingsutbildning är en väl beprövad pedagogik där man genomför en stor del av 
utbildningen på en arbetsplats. Under lärlingsutbildningen skapar du kontakter i 
branschen och får yrkeserfarenhet samtidigt som du får betyg i nationella kurser 
kopplade till ditt yrkesval.


