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Lärlingsutbildning  
- en satsning på framtiden 
och en väg till arbete

Ett yrkesprogram kan läsas på två olika sätt – skolförlagt eller 
som lärling.  Som gymnasial lärling (GL) sker halva utbildning-
en på en arbetsplats som du själv kan vara med och välja.
 Inom gymnasial lärlingsutbildning läser du de flesta yrkes-
kurser i verklig arbetsmiljö med början redan hösten i åk 1. 
 

Som gymnasial lärling går du i samma klass oavsett vilket 
yrkesprogram du valt. De veckor du är i skolan läser du gym-
nasiegemensamma ämnen tillsammans med andra lärlingse-
lever och har yrkesteori.  
 Läs mer på www.umea.se/larling
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Vad leder Lärlings- 
utbildningen till?
 

Gymnasial lärlingsutbildning ger dig en yrkesutbildning och 
yrkesexamen som gör dig anställningsbar. Redan idag finns 
exempel på lärlingar som erhåller anställningskontrakt 
innan de avslutat sin utbildning.

Får jag högskole- 
behörighet?
 

Gymnasial lärlingsutbildning ger dig möjlighet att få hög-
skolebehörighet.
 

Extra studiebidrag
 

Lärlingselever har rätt till Lärlingsersättning (CSN-stöd). 
Bidraget är på 1000 kronor i månaden utöver det vanliga 
studiebidraget och är för dig som går gymnasial lärlingsut-
bildning och har kontrakt med ett företag.

Gymnasial lärlingslön
 

Elever på Lärlingsutbildningens Industritekniska program 
har möjlighet att få så kallad gymnasial lärlingsanställning. 
Företaget anställer dig genom en tidsbegränsad GLA, 
Gymnasial Lärlingsanställning och ger dig lärlingslön.  
Läs mer på gymnasielarling.se

Viktig information 
 

Som lärling arbetar du under arbetsplatsens förutsättning-
ar. Arbetstiderna kan vara allt mellan 06.00-22.00 beroen-
de på bransch/företag och kan även innebära längre resor 
än till och från skolan.
I årskurs 1 och 2 är det 6 timmar/dag plus lunch och i års-
kurs 3 är det 8 timmar/dag plus lunch.  
 

Ansökan 
 

Du söker som vanligt via gymnasieantagningen.nu under 
ordinarie valperioden 12 januari - 12 februari 2018 eller 
under omvalsperioden 13 april - 3 maj 2018.

Barn- och fritidsprogrammet

- inriktning pedagogiskt arbete 

 

Fordons- och transportprogrammet 

- inriktning personbil

Handels- och administrationsprogrammet

- inriktning handel och service 

Industritekniska programmet

- inriktning driftsäkerhet och underhåll

- inriktning produkt- och maskinteknik  

- inriktning svetsteknik

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

- inriktning bageri och konditori

- inriktning färskvaror, delikatess och catering

- inriktning kök och servering 

Vård- och omsorgsprogrammet

- inriktning hälsa och sjukvård  
 
                        . . .
 

Gymnasial lärling 
har inriktningarna:

”Det är otroligt viktigt med praktik, så att 

man lär sig saker och hittar inspiration” 

Thomas Sjögren, Årets kock 2015 
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Barn & fritid
Barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot pedago-
giskt arbete är perfekt för dig som vill arbeta med barn och 
främja deras utveckling och lärande. 
 Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som 
barnskötare i förskolan.   
 Du kan naturligtvis även gå direkt vidare till fortsatta 
studier exempelvis förskollärare, lärare eller socionom. 

Fordon & transport
Du får grundläggande kunskap om teknik i olika fordon och in-
riktningen personbil ger dig särskilda kunskaper inom diagnos-
tik, reparation och service av personbilar och lätta fordon. 
 Utbildningen utvecklar din förmåga inom modern teknik – 
arbete med datorer och datasystem för framtidens bilar.
 Inriktningen personbil är något för dig som vill arbeta som 
personbilsmekaniker/biltekniker.

Restaurang & livsmedel 
Det finns tre inriktningar inom Restaurang & livsmedel; 
- bageri och konditori om du vill arbeta på bageri eller  
 konditori
- färskvaror, delikatess och catering om du är intresserad  
 av råvaror och hantering av mat
- kök och servering om du är intresserad av matlagning  
 eller servering inom restaurang eller bar
Du lär för livet och kan ha hela världen som arbetsplats. 

Handel & administration 
Handelsinriktningen erbjuder en utbildning som innehåller 
bland annat personlig försäljning, marknadsföring, logistik samt 
affärsutveckling och ledarskap. 
 I utbildningen betonas även den växande handeln på inter-
net genom kursen i näthandel.
 Utbildningen förbereder dig för att arbeta i butiksmiljö t ex 
som inköpare, säljare eller butikschef.
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Västerbotten är pilot!  

Som en av få utbildningar i landet deltar Lärlingsutbildningen på Dragonskolan i projektet Svensk Gymnasielärling. Under 
utbildningen delar eleverna sin tid mellan skolan och att vara anställd i en verksamhet där eleven lär sig yrket. 
Som gymnasielärling får du gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk 
som kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Syftet med projektet Svensk Gymnasielärling är att locka fler elever till 
industrisektorn men även till andra branscher som är i stort behov av nya medarbetare. 
På Dragonskolan deltar lärlingsutbildningen inom industritekniska programmet i projektet.

Vård & omsorg 
Vård och omsorg är något för dig som är intresserad 
av att arbeta med människor. Utbildningen ger stora 
möjligheter till både arbete och fortsatt utbildning efter 
gymnasiet. 
 Hälsoperspektivet går som en röd tråd genom hela 
utbildningen. Du utbildas för att kunna arbeta som till 
exempel undersköterska, habiliteringsassistent och per-
sonlig assistent.

Industritekniska
Industritekniska programmet har tre inriktningar.
Inriktningen driftsäkerhet och underhåll för dig som vill 
arbeta med drift av industrianläggningar. Inriktningen 
produkt- och maskinteknik för dig som vill arbeta som 
CNC-tekniker. Inriktningen svetsteknik för dig som vill 
arbeta med olika svetstekniker och plåtbearbetning.   
 Som lärlingselev på Industritekniska har du möjlighet 
att få anställning som Svensk Gymnasielärling.


