
STARTEN ÄR 
FLEXIBEL
52 VECKOR 
LANDSKRONA

Lärlingsutbildning

Förkunskaper
Behörig är du som under kalenderhalvåret 
fyller 20 år och har en utvecklingsstörning, 
förvärvad hjärnskada eller autism med  
utvecklingsstörning. 
Du som börjar en lärlingsutbildning måste ha 
en egen vilja att göra detta. Du måste kunna 
tillgodogöra sig de nationella kurser som ingår 
i gymnasiesärskolans program. 
Det är bra att vara självständig för att kunna 
ta sig både från hemmet till praktikplatsen och 
från hemmet till skolan i Landskrona. 

Aktuella datum
Start:  Flexibel - när praktikplats finns
Längd:  52 veckor
Sista ansökan:  Flexibel

Utbildningsort
Landskrona

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom lärlingsutbildning 
gör du tillsammans med en studie- och yrkes-
vägledare i din hemkommun. 

Vill du arbeta med att ge service till äldre personer inom äldreomsorgen? 
Eller skulle du gilla att arbeta i butik, eller kanske på en restaurang eller ett café?

Hälsa, Handel eller
Restaurang
- komvux som särskild utbildning på gymnasienivå



Detta är en grundläggande yrkesutbildning som ger dig möjlighet att få ökad arbetslivserfarenhet och lära 
dig mer om ett yrke av en kunnig yrkesperson och handledare. 

I denna lärlingsutbildning är du under större delen av utbildningen ute i praktik. Antalet dagar du är på din 
praktikplats är beroende på din studietakt och ditt individuella behov. 

Målet med lärlingsutbildningen är att höja anställningsbarheten genom praktiskt lärande ute på arbets- 
platser och teoretiskt lärande hos oss i skolan. Detta ger en bra inkludering i samhället och ett steg  
närmare arbetsmarknaden.

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - praktik
I utbildningen ingår både praktik och teori. 

I denna lärlingsutbildning är du under större delen 
av utbildningen ute i praktik. Praktikplats ser vi 
helst att du ordnar själv eller med hjälp av skolan.

Ansökan
Ansökan till utbildningen gör du tillsammans med 
studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. 

Är du bosatt i Landskrona kontaktar du  
Vuxenvägledningen, Borgmästargatan 20,  
Landskrona. 

Om du är folkbokförd i en annan kommun  
kontaktar du vuxenutbildningen i din hemkommun.

Valbar inriktning

Hälsa, vård och omsorg
Handel och service
Restaurang och livsmedel

Totalt .................................................... 600 poäng

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Mattias Lindgren, studie- och yrkesvägledare
0418-47 33 03
mattias.lindgren@landskrona.se
www.landskrona.se/vuxenvagledning

Hälsa, Handel eller Restaurang
- inom komvux som särskild utbildning på gymnasienivå


