
Drömmer du om att bli elevassistent eller att
arbeta inom äldreomsorgen?

Under utbildningen är du 4 dagar på en arbetsplats/vecka
och 1 dag på Allbo Lärcenter/vecka. För att bli antagen till
utbildningen krävs att du har en praktikplats klar.
Utbildningen är CSN-berättigad.

Hos oss kan du välja att läsa någon av följande inriktningar:
• Elevassistent - ca 45 veckor (2 terminer)
• Vård- och omsorgsutbildning, inriktning 
   äldreomsorg - ca 60 veckor (3 terminer)

Behörig är den som har fyllt 20 och har grundskolebehörig-
het.
Utbildningen är ett samarbete mellan Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Uppvidinge, Emmaboda och Älmhults kommun.
För sökanden från andra kommuner, kontakta din
hemkommun för mer information.

Martin Antic, 39, Moheda.

Jag jobbar som elevassistent se-
dan augusti 2015 efter att ha gått 
den ettåriga lärlingsutbildningen till 
elevassistent läsåret 2014-2015. 
Största delen av utbildningen är 
praktik, 4 dagar i veckan samt en 
dag teori på skolan.

Det fanns flera anledningar till 
varför jag valde lärlingsutbild-
ningen. Många elever har idag 
svårigheter med att läsa och skriva. 
En del har även problem med att 
koncentrera sig och fokusera rätt. 
Några elever behöver också hjälp 
med det sociala samspelet

För mig är det viktigt att få hjälpa 
elever, att vara deras förebild och 
ibland konflikthanterare. Detta gör 
jobbet utmanande, roligt, trevligt 
och framförallt lärorikt så ni förstår 
hur varierande detta jobb är.

Utbildningen tyckte jag var jättebra. 
Att varva teori med praktik var ett 
upplägg som fungerade mycket bra 
för mig.

Nu går jag till jobbet med ett leende 
varje dag! 

LÄRLINGSUTBILDNING FÖR VUXNA
Lärlingsutbildning för vuxna med två olika inriktningar



■ KoNTAKTUPPGIFTER

Utbildningsansvarig:
Daniel Söderberg
daniel.soderberg@alvesta.se
0472-153 35

Utbildningssamordnare:
Elevassistent
Christina Thulin Carlsson
christina.thulin.carlsson@alvesta.se
0472-153 46 eller 073-339 04 64

Utbildningssamordnare:
Vård- och omsorg inom äldreomsorg
Siv Pettersson
siv.pettersson@alvesta.se
0472-154 79

Studie- och yrkesvägledning:
Monica Nordahl
monica.nordahl@alvesta.se
0472-153 35

Helena kastrup
helena.kastrup@alvesta.se
0472-155 63

■ BESökSAdrESS
    
Hjärtenholmsvägen 6 (elevassistent)
342 30 Alvesta
 
Gärdesvägen 4 (vård- och omsorg)
342 30 Alvesta

Utbildningen:
En yrkesutbildning med 4 dagars utbildning på 
en arbetsplats/vecka och 1 dag på Allbo Lär-
center/vecka. 

Välj bland följande inriktningar:
• Elevassistent
• Vård- och omsorgsutbildning, inriktning 
äldreomsorg

Behörighetskrav:
Behörig är den som har fyllt 20 år och har 
grundskolebehörighet. För sökanden från 
andra kommuner, kontakta din hemkommun 
för mer information.

Hemsida /ansökan
www.allbolarcenter.nu
Sista ansökningsdag: 1 maj 2016

                           www.facebook.com/allbolarcenter.nu


