
Välkommen till Osbeck!

En del av Campus Laholm

utom vara beredd på att lägga ner tid på dina skolförlagda 
ämnen.

Du som läser ett yrkesprogram som lärling kan söka 1000 
kr extra i månaden.

Läs mer om den nya lärlingsersättningen på www.csn.se 
och lärlingsersättning.

Vad krävs av företaget
För att ett företag ska få ta emot en lärling från Osbecksgym-
nasiet kräver vi att det finns en utsedd handledare. Handle-
daren i sin tur måste gå en handledarutbildning. Företaget 
förbinder sig också att följa skolans utbildningsmaterial. 

Program
• Barn- och Fritid
• El- och Energi
• Fordon- och Transport
• Hotell- och Turism
• Industritekniska
• Vård- och omsorg

Kontakt 
Maria Hidestål 
Telefon: 0430-155 23
E-post: maria.hidestal@laholm.se

Studie- och yrkesvägledning 
Vägledningscentrum  
Telefon: 0430-265 00
E-post: vagledningscentrum@laholm.se 

www.laholm.se/osbeck

Från och med höstterminen 2014 erbjuder Osbecks-
gymnasiet Lärlingsutbildning som ett alternativ till våra 
”vanliga gymnasieprogram”. Utbildningen riktar sig till 
dig som vet vad du vill arbeta med och som är motiverad 
och intresserad. 

Lärlingsutbildning (skolverkets skolformer)
Gymnasial lärlingsutbildning var en försöksverksamhet i den nya 
gymnasieskolan som nu har permanentats. Det är ett alternativ 
inom alla yrkesprogram där eleven genomför minst hälften av 
utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen 
använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkes- 
utbildning. Utbildningen leder i gymnasieskolan till samma yrkes- 
examen som ett skolförlagt yrkesprogram.

En elev som går en lärlingsutbildning har rätt att läsa in grund- 
läggande högskolebehörighet.

Halva skoltiden ute på företag
Med Lärlingsutbildningen läser du 50 procent av din utbild-
ning, det vill säga 1250 timmar ute på ett eller flera företag, 
med stöd av en handledare på plats och regelbundna besök 
av din lärare.

Övriga tiden läser du gymnasiegemensamma ämnen med 
andra lärlingselever på skolan. 

Vad krävs av dig
För att du ska lyckas med din lärlingsutbildning måste du 
vara motiverad och intresserad. Att vara lärling innebär att 
du som elev måste vara beredd på att delta i arbetsplatsens 
förutsättningar, vilket innebär att du kan börja 07.00 eller att 
arbetsdagen startar vid 12.00 och slutar först vid 20.00. Det 
kan också innebära längre resor än till skolan. Du ska dess- 

Välkommen  
till lärlings-
grammet!

Vet du vad du vill jobba 
med redan nu? Känner du 

dig motiverad och otålig att 
komma in i vuxenvärlden och 
få ett arbete? Ja, då kanske 
Lärlingsutbildningen kan 

vara något för dig.

Lärlingsprogrammet

P
R

O
G

R
A

M
B

LA
D

 O
K

TO
B

E
R

 2
01

7

Prova på Osbeck!
Anmäl dig på webben

www.laholm.se/osbeck


