Arbetsplatsförlagd yrkesutbildning för vuxna
Hälsinglands Utbildningsförbund, CFL Söderhamn, har möjlighet att inom
ramen för kommunal vuxenutbildning anordna arbetsplatsförlagd
yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna i samarbete med både privata
och offentliga arbetsplatser.
Som vuxen räknas personer som är 20 år och äldre.
• I de flesta fall behöver den sökande ha med sig en utbildningsplats, ett
företag, för att bli antagen till utbildningen.
• Den sökande ansvarar själv för den första kontakten, sedan kontaktar
utbildningssamordnare utbildningsplatsen och ger mer information.
• Utbildningen genomförs som regel på heltid och innebär att eleven
följer en handledare på utbildningsplatsen 5 dagar per vecka.
• Utbildningstiden kan variera från 20 till 80 veckor beroende på
utbildningsområde.
• Utbildningen innehåller kurser på gymnasienivå inom valt
utbildningsområde.
• En yrkeslärare ansvarar för elevens utbildning och kompletterar det
arbetsplatsförlagda lärandet med teoretiska delar.

• Yrkesläraren hjälper till att stötta och introducera elev med handledare
och på utbildningsplatsen.
• Under utbildningen är eleven försäkrad via Hälsinglands
Utbildningsförbund och inget anställningsförhållande finns mellan elev
och utbildningsplats.
• Inom vissa områden finns branschkrav på att utbildningsplatsen ska
omfattas av kollektivavtal, exempelvis utbildningsområden inom byggoch anläggning.
• Eleven har möjlighet att finansiera sina studier med studiemedel
via CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

VÄND

Hälsinglands Utbildningsförbund och CFL Söderhamn
ansvar för:
• Att upprätta studieplan för de yrkeskurser som är aktuella för
utbildningen.
• Att utse en legitimerad lärare som är ansvarig betygsättare
och som tillsammans med handledaren på arbetsplatsen
följer upp och utvärderar elevens kunskaper och utveckling
kontinuerligt under utbildningen.
• Att upprätta ett skriftligt avtal som när som helst kan sägas
upp av berörda parter.

Arbetsplatsen ansvarar för:
• Att utse en handledare som har ansvar för elevens lärande
och yrkesmässiga utveckling.
• Att handledaren ska ges tid att ta hand om, handleda och
instruera eleven under den tid som eleven är på
utbildningsplatsen.
• Att handledare tillsammans med yrkeslärare och elev
genomför trepartssamtal under utbildningstiden.
(Yrkesläraren ansvarar för att boka in dem.)

Efter avslutad utbildning:
• Det finns inga anställningskrav efter avslutad
utbildningsperiod.

Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare.

