Försöksverksamhet
med gymnasial
lärlingsutbildning

Vad innebär försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning?
För läsåret 2009/2010 finns möjlighet för 6 000 ungdomar att välja en
studieväg genom försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning.
Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning startade den 1 juli
2008. De skolor som har nationella eller specialutformade program med
yrkesämnen kan genom skolhuvudmannen ansöka till Skolverket till och med
den 30 juni 2011 om att få delta i försöket. Motsvarande gäller för fristående
skolor, där Skolverkets tidigare beslut om rätten till bidrag avgör om skolan kan
delta. För alla skolor som deltar i försöksverksamheten krävs det att skolan kan
garantera att en god kvalitet upprätthålls för elevens hela utbildning.
Vilka elever kan delta?
Eleven får delta i försöket om hon eller han först har blivit intagen på ett
nationellt eller specialutformat yrkesförberedande program och därefter
ansökt om övergång till försöksverksamheten.
Detsamma gäller även för elever som först blivit antagna på en fristående
gymnasieskola med utbildning motsvarande ett nationellt eller specialutformat program och därefter ansökt om övergång till försöksverksamheten.
Inom lärlingsutbildningen
genomförs minst halva
utbildningen arbetsplatsförlagd, vilket motsvarar
1 250 poäng.

Vad innebär det att gå på försöksverksamheten?
Inom lärlingsutbildningen genomförs minst halva utbildningen arbetsplatsförlagd, vilket motsvarar 1 250 poäng. Eleven kan inom lärlingsförsöket läsa
färre kärnämnen än de som normalt ingår i en gymnasieutbildning. Dessa
kombineras då med tre specialskrivna, kortare kurser inom ämnena idrott
och hälsa, samhällskunskap samt historia på vardera 50 poäng. Totalt får då
de ingående kärnämnena och de specialskrivna kurserna en omfattning på
500 poäng. Kursen i ämnet historia är obligatoriskt inom försöket, medan
de två andra kurserna kan ersättas med motsvarande kärnämneskurser.
Den elev som vill kan utöver de 500 poängen kärnämnen komplettera dessa
med Svenska B eller Svenska som andraspråk B och kan då få grundläggande
behörighet för högskolestudier.
Elever inom lärlingsförsöket kan vara anställda på ett företag under sin
utbildning eller genomgå utbildningen utan att vara anställd. En elev i
försöksverksamheten har alltid rätt till studiebidrag oavsett om hon eller
han samtidigt är anställd på en arbetsplats eller inte.
Kraven på skolan?
En väl fungerande försöksverksamhet inom gymnasial lärlingsutbildning
förutsätter ett etablerat samarbete med näringslivet genom lärlingsråd,
utbildade handledare samt avtal mellan skola, elev och arbetsplats.
Kontakt?
Mer information om försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning
finns på www.skolverket.se under rubriken ”Reformer” eller direkt:
http://www.skolverket.se/sb/d/1959

