VUXENUTBILDNINGEN I VARBERG
Lärlingsutbildning

www.vuxenutbildningen.varberg.se

TILL ARBETSGIVAREN

Hitta din framtida medarbetare
Ibland kan det vara svårt att hitta rätt arbetskraft. När du tar emot en
lärling får du chansen att rekrytera en duktig medarbetare som är produktiv från första dagen, skräddarsydd efter företagets behov. Samtidigt
innebär det förnyelse och kompetensutveckling för företaget. Lärlingen
gör minst 70 procent av sin utbildning på arbetsplatsen och resterande
tid i skolan.
Företaget ska utse en handledare för lärlingen som har gedigen yrkeserfarenhet och gärna något yrkesbevis. Handledaren ska också ha en
ambition att vägleda den studerande mot ökade kunskaper inom sitt
framtida yrke.

ATT HA EN LÄRLING
Företaget får en ekonomisk ersättning för att ta emot en lärling
som ska täcka merkonstnader för exempelvis material och arbetskläder. Företaget får även ersättning för att kunna skicka
handledaren på utbildning som skolan ansvarar för. Om ditt
företag är intresserad av att ha en lärling kontakta oss på Vuxenutbildningen i Varberg.

TILL ELEVEN

Skräddarsy din utbildning
Om du vill satsa på ett särskilt yrke eller hantverk kan lärlingsutbildning vara rätt alternativ för dig. Att vara lärling innebär att du under utbildningen har extra mycket kontakt med arbetslivet, hela 70 procent
av utbildningen genomförs på en arbetsplats med en handledare. Under
utbildningen har du chans att skaffa både meriterade yrkeserfarenheter
och få värdefulla kontakter i arbetslivet.
I första hand riktar sig utbildningen till vuxna som inte har slutbetyg
från gymnasieskolan eller till dig som har avslutat en gymnasieutbildning och är arbetslös eller har tillfälliga anställningar. Som lärling kan
du söka studiemedel från CSN.

UTBUD OCH ANSÖKAN
Du ansöker till lärlingsutbildningen via Vuxenutbildningens hemsida, www.vuxenutbildningen.varberg.se. Här hittar du också
aktuellt utbud. Längden på utbildningen varierar från ett halvår
till ett och ett halvt år, beroende på yrket och vilka gymnasiekurser du måste läsa. Är du intresserad av ett annat yrke eller
hantverk kontakta Stuide- och karriärcentrum så hjälper de dig
med en ansökan.

Skolans roll i lärlingsutbildningen
Skolan är en bro mellan företaget och eleven och besöker arbetsplatsen
med jämna mellanrum. Vissa moment gör eleven i skolan och skolan
ansvarar för att eleven når målen i kursplanen. Läraren sätter betyg
tillsammans med handledaren.

«

Vuxenutbildningen i Varberg erbjuder
lärlingsutbildning inom en rad olika
områden. I denna folder kan du läsa
om hur lärlingsutbildningen fungerar.

HAR DU FRÅGOR OM LÄRLINGSUTBILDNING?
Välkommen att kontakta oss på Vuxenutbildningen i Varberg.
Martin Andersson
Utbildningssamordnare
0340-69 74 36, 0705-29 74 36
martin.andersson@campus.varberg.se

STUDIE- OCH KARRIÄRCENTRUM
Kontakt: 0340-69 70 71.
Besöksadress: Otto Torells gata 16, hus C, Campus Varberg.
Öppettider: måndag och onsdag 10.00–12.00,
tisdag och torsdag 10.00–16.00 (lunchstängt 12.00–13.00).
Hemsida: www.studera.varberg.se

