Lärlingsutbildningen

Praktisk utbildning som ger arbetslivserfarenhet
Program
• Bygg och anläggning
• Fordon och transport
• Handels
• Hantverk
• Hotell och turism

Lärlingsutbildningen erbjuder flera olika program och inriktningar. Shafi Nemati har valt
Byggprogrammet med inriktning mot bygg och anläggning, Zicilia Björk går
naturbruksprogrammet, Josefin Thelberg går hantverksprogrammet med inriktning frisör och
Johan Edlund går vård- och omsorgsprogrammet.
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O

m du väljer Lärlingsutbildningen
studerar du under lite andra former än
du gör på ett traditionellt gymnasieprogram. Här är du mer ute i arbetslivet och lär
dig ett yrke på ett riktigt företag. Lärlingsutbildningen har fem olika program med nio
inriktningar och vill du jobba inom något av dessa
områden är det här en utbildning för dig.
– Det är en bra utbildning! Här får du prova på att
jobba inom det du vill bli. Du får arbetslivserfarenhet och får
läsa teori inom ditt område, säger Shafi Nemati som går
tredje året på byggprogrammet.
Om du är praktiskt lagd och har ett hum om vad du vill
jobba med så är Lärlingsutbildningen ett perfekt val för
här varvas teori med praktiskt arbete. Eleverna är en
vecka i skolan och två veckor på praktik under hela
utbildningstiden.
– Från början var det svårt att kliva upp tidigt och

jobba hela dagen men sedan blir man van. Ettan är
tuffast, sedan blir det roligare och roligare. Det
var svårt att förstå allt i början, det är mycket
fackspråk, men kollegorna på arbetsplatsen tog
sig tid att förklara och jag är jätteintresserad av
att lära mig, berättar Shafi.
Shafi vill bli snickare och har praktik hos
Fixarna i Härnösand. Han trivs bra där och
hoppas få jobba kvar efter studenten.

– Min tanke är att jobba några år och sedan bli
arbetsledare och kanske starta eget, säger han.
Om det går bra på praktiken finns goda chanser
till jobb efter gymnasiet, det var det som lockade
Shafi att söka Lärlingsutbildningen.
– Jag har haft sommarjobb hos Fixarna i två somrar
nu och jobbar även extra där under terminerna.
Chefen verkar nöjd och det är jätteroligt, säger Shafi.

Han tycker att praktiken är roligast för där
får han hjälpa andra och känner sig delaktig i ett
arbetslag.

Flera av eleverna är på samma praktikplats alla tre
åren men vissa program är på olika företag .
– Om du vill jobba direkt efter studenten tycker
jag att du ska välja Lärlingsutbildningen. Sedan
kan du självklart plugga vidare också, säger Shafi.
– Sök och prova, det är en väldigt bra utbildning.
Jag är nöjd med mitt val!
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