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Lägesrapport om lärlingsutbildning för
gymnasiesärskolans nationella program
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gav den 22 maj
2018 utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra
övergång till lärlingsutbildning för gymnasiesärskolans
nationella program stegvis när alla förutsättningar är
uppfyllda och rapportera till nämnden inför varje läsår.

Nuläge
Riksäpplets gymnasiesärskola har startat upp lärlingsliknande
former på de två olika nationella programmen läsåret
2019/2020. Lärlingsliknande utbildningar finns nu på
programmet för hotell, restaurang och bageri samt på
programmet för administration, handel och varuhantering.
Riksäpplets arbetssätt bygger på att läraren handleder och
undervisar i en del av sina kurser på arbetsplatsen och är
också den som har kontakt med arbetsgivaren. De elever som
klarar av att vara på en arbetsplats och göra praktik själva
erbjuds det. På programmet för hotell, restaurang och bageri
innebär det att eleverna arbetar mot gäster i skolans
restaurang två dagar i veckan i både kök och servering. På
programmet för administration, handel och varuhantering
innebär det att eleverna är tillsammans med undervisande
lärare på Coop på Poseidons torg i centrala Handen. I båda
fallen är det undervisande lärare som förbereder, handleder,
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undervisar och genomför efterarbetet för de elever som har
mer behov av stöd. För de elever som självständigt klarar av
att vara på en arbetsplats så är det personal från den aktuella
arbetsplatsen som handleder och läraren som har
kommunikation och dialog om olika arbetsmoment. På båda
programmen finns i dagsläget upparbetade kontakter med
lokala företag.
Riksäpplet erbjuder antagna elever från och med läsåret
2020/2021 att direkt under höstterminen i årskurs 1 gå över
från traditionell skolförlagd utbildning till lärlingsutbildning.
Det blir då ett val eleven gör när den har fått en reell inblick i
vad det innebär i den bransch som de har valt så att
förberedelser och förförståelse kan ligga till grund för ett
sådant beslut.
Förvaltningens synpunkter

Förutsättningar finns för elever på gymnasiesärskolan att i
nuläget genomföra lärlingsliknande utbildning inom
gymnasiesärskolans nationella program. De elever som klarar
av att vara på en arbetsplats och göra praktik och själva så
önskar erbjuds praktikplats. Erfarenheterna från de
lärlingsliknande utbildningsformerna har varit positiva.
Riksäpplets gymnasiesärskola har etablerat arbetsformer där
lärare och extern personal samarbetar för att ge eleverna en
bra utbildning med stora möjligheter till stöd även på
arbetsplatserna.
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Riksäpplet möjliggör för elever att välja lärlingsutbildning
under årskurs 1 från och med läsåret 2020/2021.
Utbildningsförvaltningen anser att uppdraget från 2018
därmed genomförts.
Underlag för beslut

- GVN 2018-05-22 § 40.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner
lägesrapporten.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
uppdraget från 2018 anses slutfört.
__________
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