Introduktionskurs
Lärlingsutbildning för vuxna
Minst 70% av tiden tillbringar du på en arbetsplats

Introduktionskurs inför lärlingsutbildning

Mål
Syftet med introduktionskursen är att förbereda dig
inför din kommande lärlingstid. För dig som satsar
på en lärlingsutbildning är det viktigt att beslutet
är väl genomtänkt. Det är viktigt att känna till
yrkets arbetsuppgifter, arbetsmarknadsläget, lönebild etc
Förkunskapskrav
Grundskola med godkända betyg i svenska alt.
svenska som andraspråk eller motsvarande.
Utbildningstid
Nästa start 31 augusti 2020, 6 veckor
Innehåll
Orienteringskurs 120 poäng inom arbetslivskunskap, två veckor praktik, se baksidan för mer
information.
Utbildningsanordnare
Lärlingsakademin Skåne Nordost, Väglednings- och
lärcentrum Kristianstad

Studieekonomi
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Aktuella tider för
informationsmöten hittar du på vår hemsida.
http://www.larlingsakademin.se/aktuellt/
Östra Göinge
Hässleholm
Osby
Kristianstad

Ansökan
Ansökan görs på www.kristianstad.se/
vuxenutbildningen eller hos studievägledare i din
hemkommun.
Ansök senast 12 juni 2020
En ansökan ska innehålla
Personligt brev
Betyg
Intyg praktik / CV
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Introduktionskurs inför lärlingsutbildning
Yrkesutbildning för vuxna
Innehåll:

Vad händer efter introduktionskursen ?

Kursen kommer att ge dig kunskaper om

Efter introduktionskursen är du redo för en lärlingsutbildning inom valt yrkesområde.







Arbetsgivarnas krav och förväntningar
Dina egna styrkor och förmågor
Teambuilding
Den kommande yrkesrollen
Arbete enskilt och i grupp

Kursen innehåller även









Våra elever påbörjar ofta utbildningen i anslutning
till avslutad introduktionskurs. I vissa fall kan det
bli ett uppehåll mellan introduktionskursen och utbildningsstarten.
Kontaktuppgifter:
Matchare

Studiebesök hos arbetsgivare
Besök av inbjudna föreläsare
Friskvårdsaktiviteter
Personlig feedback
Studieteknik inför teoridelarna som ingår
Kontakt med matchare för att tillsammans
hitta rätt lärlingsplats
Kontakt med studievägledare för att upprätta
din individuella studieplan
Två veckors prova-på praktik

85 %
får arbete efter avslutad
utbildning

Katarina Björk

0728-85 78 67

Bassam Masri

0729-84 17 50

Mats Nordgren

0733-13 69 13

Studie och yrkesvägledare
Maria Ivarsson

0733-13 67 67

Lisbet Jönsson

044-136756

Rektor
Marie Strandberg

0738-53 23 78

Tillsammans skapar vi möjligheter!

Läs mer om oss på

www.larlingsakademin.se
Lärlingsutbildning är en studieväg med samma
behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som bedrivs inom Komvux.
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