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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta 
 
att erbjudande om lärlingsutbildning i Uppsala kommuns gymnasieskolor ska omfatta 
samtliga yrkesprogram och inriktningar 
 
att beslut om att erbjudandet inte ska omfatta ett program eller en inriktning delegeras till 
arbetsutskottet 
 
att uppdra till kontoret att i förslag till budget 2014 avsätta medel som gruppersättning för 
start av sammanhållen lärlingsutbildning i Uppsala kommun 
 
att uppdra till kontoret att kontinuerligt följa verksamheten med lärlingsutbildning och 
återrapportera till nämnden. 
 
Ärendet 
Nämnden uppdrog i samband med beslut om gymnasieskolans utbud för läsåret 2014/15 till 
kontoret att återkomma med förslag avseende utbud för lärlingsutbildning inom 
gymnasieskolan. 
 
Utifrån diskussioner i den gemensamma grupp med representanter från kontoret och Vård & 
bildning som arbetet för lärlingsutbildning har följande upplägg presenterats:  
 
”Högst halva utbildningen 1250 poäng ligger skolförlagd. Huvudsakligen är det 
gymnasiegemensamma kurser, men även vissa andra kurser, dvs. mer teoretiska kurser eller 
grundläggande yrkeskurser.  
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Minst 1250 poäng ligger som arbetsplatsförlagd utbildning. Dessa förläggs inom olika 
branscher beroende på vilket program och vilken inriktning som slutligt väljs. Huvudsakligen 
är det inriktningskurser och programfördjupning, dvs. de specifikt yrkesinriktade kurserna. 
 
I årskurs 1 läser eleven 4 dagar på skolan och har en dag praktik. Under praktiken ges 
möjlighet att prova på olika yrkesområden eller att inrikta sig mot ett yrkesområde. Praktiken 
följer inte kursplan och är inte betygssatt, men är en obligatorisk del av utbildningen. 
 
Årskurs 2 startar lärlingsutbildningen mot valt yrkesprogram och inriktning och fortsätter och 
avslutas i årskurs 3. 
 
Organisatoriskt styrs utbildningen av en rektor, som till sitt förfogande har kordinatorer. 
Koordinators roll är att vara en brygga mellan lärare på skolan och handledare i arbetslivet. 
Rektor har möjlighet att använda resurser från skolor som har skolförlagda yrkesutbildningar, 
t.ex. att en lärlingselev ska kunna följa en viss kurs på en skola, eller på annat sätt få kursen 
eller kursdelar via den skolan, eller att yrkeslärare på skolan till delar arbetar åt lärlingsskolan.  
 
Lärlingsutbildning söks på samma sätt som övrig gymnasieutbildning via Dexter.” 
 
Vård & bildning har meddelat att utbildningen ska genomföras via Bolandgymnasiet.  
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