
Starta eller  
utveckla gymnasial  
lärlingsutbildning



Vi kommer och informerar
För huvudmän, skolor och  arbetsgivare

• Information vid lokala och regionala möten om 
lärlingsutbildning

• Medverkan med informationsinsatser vid av 
 huvudmannen planerade utvecklingsdagar om 
lärlingsutbildning

• Stöd kring regionala lärlingsnätverk



Vi hjälper till i processen
• Processtöd för att utveckla lärlingsutbildning inom 

gymnasieskolan (inkl. lärlingsliknande utbildningar 
på IM), gymnasiesärskolan,  kommunal vuxen- 
utbildning och särskild utbildning för vuxna

• Processtöd  i att starta lärlingsutbildning 
 (organisation)

• Processtöd  i samverkan mellan skola och arbetsliv 

Gymnasial lärlingsanställning  (GLA)

• Processtöd  i att starta gymnasial  lärlingsanställning

www.skolverket.se/larlingscentrum



Nationella  
apl-utvecklare
Processtöd för att utveckla apl i lärlings- 
utbildning inom  gymnasieskolan  
(inkl. lärlingsliknande utbildningar på 
IM),  gymnasiesärskolan, kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning 
för vuxna

• Systematiskt kvalitetsarbete om arbetsplats- 
förlagt lärande

• Kartläggning för kvalitetssäkring av apl-platser

• Trepartssamtal med kvalitet

• Bedömning av elevens prestationer i det arbets-
platsförlagda lärandet

• Arbetet med lokala programråd

• Lärlingscentrum stödjer skolan i det strategiska 
arbetet men utför inte praktiska uppgifter, som 
att kartlägga och anskaffa apl-platser, utforma 
eller granska dokument



Boka stöd från  
Lärlingscentrum
Processtödet sker i arbetsgrupper 
som består av rektor, lärare och 
eventuell annan skolpersonal,  
och leds av en processledare från 
Skolverket.

SÅ HÄR BOKAS ETT PROCESSTÖD:

1   Rektorn fyller i och mailar en boknings- 
 förfrågan som finns på  
 www.skolverket.se/larlingscentrum 

2   Bokningsförfrågan mailas till  
 larlingscentrum@skolverket.se

3   Lärlingscentrum tar kontakt med rektorn  
 och planerar dagen.

4   Processtödet sker på utvald plats.

5   Skolans utvecklingsarbete fortsätter under  
 rektorns ledning.

6   Lärlingscentrum följer upp arbetet med  
 rektorn.

SÅ HÄR BOKAS EN INFORMATIONSINSATS:

1   Fyll i och maila en bokningsförfrågan som  
 finns på  
 www.skolverket.se/larlingscentrum 

2   Bokningsförfrågan mailas till  
 larlingscentrum@skolverket.se

3   Lärlingscentrum tar kontakt med beställaren.

Informationsinsatsen sker på utvald plats.



Är din skola redo  
att  starta lärlings- 
utbildning? 
Skolverkets Lärlingscentrum hjälper dig

Lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en 
 grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivs-
erfarenhet och möjlighet att få kunskaper inom 
yrkesområdet under en handledares ledning på en 
arbetsplats.

Skolverkets Lärlingscentrum stödjer lärlings- 
utbildning inom gymnasieskolan (inkl. lärlings-
liknande utbildningar på IM), gymnasiesärskolan, 
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning 
för vuxna.

www.skolverket.se/larlingscentrum

http://www.skolverket.se
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