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    LÄRLINGSUTBILDNING 
INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

Edina Buljubasic, 23 år, Alvesta 
går på lärlingsutbildningen med 
inriktning administration, handel 
och varuhantering. Hon gör sin 
praktik på Ica i Alvesta.
Hon har stora förväntningar på 
livet och hennes största mål är 
att få ett jobb inom handel. Därför 
valde hon lärlingsutbildningen på 
Allbo Lärcenter. 
- Jag tycker att det är rätt så kul att 
gå en utbildning eftersom möjlig-
heterna att få ett jobb ökar. Vi går i 
skolan en dag i veckan för att läsa 
teori och fyra dagar är vi ute på 
praktikplatsen. 
För Edina är den teoretiska delen 
viktig och rolig samtidig. 
- På Allbo Lärcenter har man en 
trevlig stämning med snälla och ro-
liga klasskamrater, med kunniga och 
trevliga lärare.
- Men ännu viktigare är att vara ute 
på lärlingsplatsen och lära sig yrket 
från dem som redan har mycket 
erfarenhet inom detta. 
Edina trivs med sina arbetskamrater 
på Ica som är villiga att lära henne 
nya saker om jobbet varje dag.
- De är trevliga, snälla och de trivs 
också med mig. De säger att jag är 
snabb och att de vill ha mig kvar där 
berättar Edina glatt.

Grundläggande yrkesutbildning, anpassad efter individuella behov

Lärlingsutbildning inom sär-
skild utbildning för vuxna 
är en grundläggande yrkesut-
bildning. Den ger dig möjlighet 
att få ökad arbetslivserfarenhet 
och lära dig mer om ett yrke av 
en kunnig handledare.

Utbildningen är två till tre 
terminer lång.  Du studerar en 
dag i veckan på Allbo Lärcen-
ter. Övriga dagar är du på din 
praktikplats. 

Utbildningen (t.ex. antal dagar på praktikplats) anpassas efter indivi-
duella behov.
När du studerar på lärlingsutbildningen får du behålla din nuvarande 
ersättning (aktivitetsersättning eller sjukersättning).

Hos oss kan du välja att läsa någon av följande inriktningar:

1. Administration, handel och varuhantering
2. Fastighet, anläggning och byggnation
3. Fordonsvård och godshantering
4. Hotell, restaurang och bageri
5. Hälsa, vård och omsorg
6. Skog, mark och djur

Behörig är du som under kalenderåret fyller 20 år och har en utveck-
lingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism med utvecklingsstör-
ning. 

Utbildningen är ett samarbete mellan följande kommuner: Alvesta, 
Älmhult, Lessebo, Ljungby, Emmaboda, Uppvidinge och Växjö.



- Jag tycker det är viktigt med 
utbildning och att få möta och 
lära känna nya människor och 
vara delaktig i deras lärande och 
utveckling, säger Harald Peters-
son om varför han valde att bli 
lärare.
  Målet med lärlingsutbildningen 
inom särskild utbildning för vuxna 
är att komma lite närmare arbets-
marknaden. Genom att vara större 
delen av utbildningen  på en ar-
betsplats får man möjlighet att lära 
sig om ett yrke av en handledare. 
En kunnig yrkesperson. Man får 
arbetslivserfarenhet och lär sig vad 
det innebär att ha ett arbete. 
- Jag tror att detta är ett väldigt bra 
sätt att lära sig, att lära sig genom 
att göra. Det är vad det arbetsplats-
förlagda lärandet handlar om.
  Harald tycker om sitt arbete och 
berättar att roligast med att jobba 
med Lärlingsutbildningen på Allbo 
Lärcenter är alla fantastiska män-
niskor man får lära känna, kollegor 
och handledare men främst elever. 
- Det är roligt och spännande att 
få besöka alla praktikplatser, men 
den dag i veckan som är absolut 
roligast är måndagar. Det är då 
jag får träffa alla mina elever på 
Lärlingsutbildningen, säger Harald 
som är stolt över sina elever.
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Utbildningen
Målet med lärlingsutbildningen inom 
särskild utbildning för vuxna är att 
komma närmare arbetsmarknaden. 
Genom att vara större delen av 
utbildningen  på en praktikplats får 
man möjlighet att lära sig om ett yrke 
av en handledare. En kunnig yrkes-
person.
Det upplägg av utbildningen som vi 
har innebär att man läser teori en 
dag i veckan på Allbo Lärcenter. Då 
träffas alla som läser inom utbild-
ningen och läser gemensamma 
kurser. Innehållet är sådant som 
är bra för alla som skall vara på en 
arbetsplats. Man lär sig bl.a. om 
kommunikation och relationer mellan 
människor men också om den egna 
ekonomin och arbetslivets villkor. 
Övriga dagar är arbetsplatsförlagt lä-
rande, då är man på sin praktikplats. 
Antalet dagar på praktikplats kan 
variera något beroende på studietakt 
och individuella behov.

Behörighetskrav
Behörig är den som under kalender-
året fyller 20 år och har en utveck-
lingsstörning, förvärvad hjärnskada 
eller autism med utvecklingsstör-
ning. Alla som börjar på lärlingsutbil-
ningen bör också ha en egen vilja att 
göra detta. Kurserna vi läser hämtas 
från gymnasiesärskolans nationella 
program, de behöver man kunna 
tillgodogöra sig. Dessutom behöver 
man vara självständig nog att på 
egen hand ta sig mellan sin hemort 
och Allbo Lärcenter, och mellan 
hemmet och praktikplatsen.

Studiefinansiering
När du studerar på lärlingsutbild-
ningen får du behålla din nuvarande 
ersättning (aktivitetsersättning eller 
sjukersättning).

Hemsida
www.allbolarcenter.nu

 Vi finns även på Facebook! www.facebook.com/allbolarcenter.nu
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Antagning
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Studie- och 
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Helena Kastrup
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BESÖKADRESS
Hjärtenholmsvägen 6
342 30 Alvesta

22 maj  ÖPPET HUS med information om Lärlingsutbildningen 
29 maj  Sista ansökningsdag 
30 juni  Antagningsbesked 
21 augusti Start för utbildning 


