
Mål 
Utbildningens mål är att lärlingen får betyg i yrkes-
kurser, referens/intyg från arbetsgivare samt att de 
genom sin utbildning får ett arbete.  

Utbildningstid 
Utbildningslängden är individuell, minst 20 veckor 
och som längst 2 år. 

Förkunskapskrav 

Grundskola med godkända betyg i svenska alt. 
svenska som andraspråk eller motsvarande. 
 
Studieekonomi 
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN  
 
Utbildningsort 
Olika utbildare i främst Skåne Nordost beroende på 
yrke. 

Utbildningsanordnare 

Lärlingsakademin Skåne Nordost, Väglednings- och 
lärcentrum Kristianstad 
 

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

Två vägar in i utbildningen:  
 

Gruppstart 

Individuell start  

Olika branscher  
Du kan utbilda dig inom de flesta yrkesområden 
som finns på gymnasienivå. 
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Introduktionskurs inför lärlingsutbildning 

 

Lärlingsutbildning för vuxna  

Minst 70% av tiden tillbringar du på en arbetsplats 

http://www.larlingsakademin.se/aktuellt/


Lärlingsutbildning 

Yrkesutbildning för vuxna 

Innehåll 

Minst 70 % av en lärlingsutbildning ska vara för-
lagd till en arbetsplats.  
 
Upplägget kan se ut så här: 

24 timmar/vecka – praktik 

8 timmar/vecka – skola  

8 timmar/vecka – självstudier  

Vissa utbildningar kräver mer tid än 70% på 
lärlingsplatsen 

 

Yrkesläraren på skolan besöker lärlingen och hand-
ledaren på praktikplatsen kontinuerligt och går ige-
nom utbildningsmålen för kurserna och vad som 
ska bedömas. Det är bara yrkeskurser på gymnasie-
nivå som kan genomföras i Lärlingsutbildning. Lär-
lingen får betyg i kurserna.  
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Så här gör du om du vill bli lärling: 

1. Informationsmöte 

2. Ansökan 

3. Intervju 

4. Antagningsbesked 

5. Två vägar in i utbildningen 

6. Start lärlingsutbildning 
 

Kontaktuppgifter: 

Matchare 

Katarina Björk  0728-85 78 67 

Bassam Masri  0729-84 17 50 

Mats Nordgren   0733-13 69 13 

Studie och yrkesvägledare 

Kanela Tsorpanzoglou  0733-136919 

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 exa-
mensmål som bedrivs inom Komvux. 


