
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärvux 

 Lärling 
Komvux som särskild utbildning 

  

  



 

 

Lärlingsutbildning inom Komvux som särskild utbildning 

Detta är en lärlingsutbildning för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller 

förvärvad hjärnskada. Den sker inom Komvux som särskild utbildning. 

De yrkesinriktningar som erbjuds är:  

• vård- och omsorg  

• handel 

• lager och gods 

Utbildningen 

Utbildningen är tre terminer lång och till största delen arbetsplatsförlagd. På arbetsplatsen får 

eleven tillgång till handledare som väl känner till de arbetsuppgifter som eleven ska lära sig.  

Handledarna får stöd av lärare från skolan i arbetet med att överföra läroplanens och kursplanens 

mål till konkret arbete med eleven på arbetsplatsen.  

Bedömning av elevens framsteg sker i samråd mellan lärare och handledare. Läraren ansvarar för 

betygssättningen. 

Eleven läser parallellt kurser från gymnasiesärskolans nationella program utifrån den 

yrkesinriktning som eleven valt. Efter godkänd utbildning får eleven titeln serviceassistent inom 

sin inriktning.  

  

 

  

”Jag trivs så bra  

på min APL-plats” 

  
 - elev i Örebro 



 

Vad ger en lärlingsutbildning för eleven? 

• fördjupade yrkeskunskaper 

• arbetslivserfarenhet 

• större säkerhet i yrkesrollen 

• arbetsgemenskap 

  

Vad kan det ge ert företag? 

• en extra arbetskraftsresurs som även kan leda till en framtida medarbetare 

• kompetensutveckling i företaget genom handledarutbildning 

• företaget marknadsförs 

  

Förutsättningar och åtaganden 

Ett utbildningskontrakt upprättas mellan skola, elev och arbetsplats. I detta anges vilken 

handledare på arbetsplatsen samt vilken lärare på skolan som ansvarar för utbildningen. 

Lärare, handledare och elev planerar gemensamt, utifrån elevens studieplan, vilka kursmoment 

som ska genomföras på arbetsplatsen och när detta ska ske. 

APL-samordnare och lärare från skolan besöker regelbundet eleven och handledaren för att följa 

upp och stötta både elev och handledare i det arbetsplatsförlagda lärandet. 

Handledaren kommer att få genomgå en handledarutbildning där alla handledare träffas och får 

utbildning i hur arbetsmiljö och arbetsuppgifter görs tillgängliga för eleven. 

  

 

  



 

Så här går det till 

• För varje elev upprättas en individuell studieplan 

• Företag ställer upp med APL-plats. 

• Handledaren på arbetsplatsen får handledarutbildning. 

• Lärare, APL-samordnare och handledare arbetar tillsammans med eleven i 

utbildningen. 

 

Vi utbildar serviceassistenter inom: 

• vård– och omsorg 

• handel  

• lager och gods. 

Vi vänder oss till dig som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller 

förvärvad hjärnskada. 

Våra utbildningar består av teori en dag i veckan på Campus Risbergska i Örebro 

samt arbetsförlagt lärande (APL) i din hemkommun. 

 

Intresserad? 

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på  

Komvux i din hemkommun. 

Studiestart januari 2022  

 

  

 

  

  

ÖREBRO 


