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Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning kan du läsa på Barn- och fritidsprogrammet,
Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.
Att vara lärling
På Wargentinskolan kan du välja att gå ett yrkesprogram som
lärling. Du går minst halva tiden i skolan. Den andra halvan av
din utbildning är du på en eller flera arbetsplatser. Som lärling
får du samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan, men du lär dig i en annan miljö och på ett annat
sätt.
Om du känner att lärlingsplatsförlagd utbildning kan vara något
för dig på det program du gillar markerar du det i din ansökan
till gymnasiet. Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare
när du ska välja till gymnasiet.
Den största skillnaden mellan att vara lärling och att gå programmet på skolan är att du som lärling blir en del av ett arbetslag på en arbetsplats. Du förväntas delta aktivt på arbetsplatsen
och måste anpassa dig till de villkor som gäller där.
Din yrkeslärare i skolan har hela tiden nära kontakt med din

handledare på arbetsplatsen. Det är skolan som har ansvar för
din utbildning och att du lär dig det du ska. Skolan finns där
och stöttar dig om det skulle dyka upp något problem på arbetsplatsen.
När du tar studenten har du redan fått kontakt med arbetslivet
vilket kan ge dig en bra start i ditt kommande yrkesliv. Du blir
förberedd för ett visst yrke, men kan också studera vidare på till
exempel yrkeshögskola eller högskola.
Du som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan får en extra
lärlingsersättning på upp till 1 000 kr/månad från CSN. Det är
ett bidrag för måltider och resor som du kan få när du är ute på
en arbetsplats.
Har du några frågor ring gärna.
Ann-Katrin Wiberg 070 512 76 40 Lärlingskordinator
Inger Gardmo 010 4902418 Rektor

