
 
 
Övrigt 
Vår strävan är att vara med och skapa arbetsplatser där 
olikheter tolereras, där var och en får bidra efter sin förmåga 
och att arbetsplatser anpassas så att personer med 
funktionsnedsättningar kan bli delaktiga i produktion och 
service på sina villkor. Vi vill också bidra till en förändrad syn 
på personer med funktionsnedsättningar och visa på hur 
man kan bidra med ett mervärde på arbetsplatsen.  
 
 
Tidsplanering 
 
7/12 kl.18.00 Information om utbildningen. Plats: Allbo 
Lärcenter, Alvsta 
 

11/12 är sista ansökningsdag till Lärlingsutbildningen. 
 
14 – 17/12 Intervjuer med sökande och ev. handledare 
 

18/12 ska alla sökande ha fått besked om det blir någon   
          Lärlingsutbildning och om man har blivit antagen till   
          utbildningen. 
 

Januari 2016 ev. start för utbildningen:  
 
 
 

För ytterligare information kontakta 
 

Harald Petersson    0472 – 155 36    070 – 261 88 89 
 

harald.petersson@alvesta.se 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 

Lärlingsutbildning 
inom  

Särskild utbildning för vuxna 
 

Nytt intag januari 2016 

 
 

www.allbolarcenter.nu 
 

mailto:harald.petersson@alvesta.se
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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 du möjlighet att lära dig om ett yrke av en 
handledare. En kunnig yrkesperson. 
Det upplägg av utbildningen som vi har innebär att du läser 
teori en dag i veckan på Allbo Lärcenter. Då träffas alla som 
läser inom utbildningen och läser gemensamma kurser. 
Innehållet är sådant som är bra för alla som skall vara på en 
arbetsplats. De kurser som ges till alla studerande inne på 
skolan är Människan, Hälsa 1 och 2, Entreprenörskap, 
Information och kommunikation 1 och 2 samt Samhälls-
kunskap 1.  
Övriga dagar är arbetsplatsförlagt lärande, då är du på din 
arbetsplats. Antalet dagar på din arbetsplats kan variera 
något beroende på studietakt och individuella behov. 
Vilka kurser du som Lärling läser ute på din arbetsplats är 
helt individuellt baserat efter yrkesinriktning, intresse och 
förmåga. Detta innebär att vi erbjuder 1250 p. om du fullföljer 
grundplaneringen på 1,5 år. 
 
 
Behörighetskrav 
Behörig är du som under kalenderåret fyller 20 år och har en 
utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism med 
utvecklingsstörning. 
Du som börjar på lärlingsutbildningen bör också ha en egen 
vilja att göra detta.  
Dessutom behöver du vara självständig nog att på egenhand 
ta dig mellan din hemort och Allbo Lärcenter, och mellan 
hemmet och praktikplatsen. 

 
 
 
 

 
Studiefinansiering 
När du studerar på lärlingsutbildningen får du behålla din 
nuvarande ersättning (aktivitetsersättning eller sjuk-
ersättning) och i de flesta kommuner får du även behålla din 
Habiliteringsersättning under tiden du studerar. Skolan står 
för kostnaderna mellan hemorten och Allbo Lärcenter. 
 

 
Praktikuppgifter 
Som studerande har du med dig praktikuppgifter ut till din 
arbetsplats varje vecka. Uppgifter som på något vis har 
anknytning till det vi jobbat med inne på skolan på 
teoridagen. Dessa redovisas sedan inför klasskamraterna 
efterföljande vecka. 
 

 
Praktikbesök 
Vi besöker varje arbetsplats ungefär var tredje vecka och har 
då oftast ett trepartsmöte då du, handledaren och någon från 
oss på skolan stämmer av läget, utvärderar, sätter upp nya 
mål, gör betygsbedömning eller diskuterar arbetsuppgifter. 
 

 
Betygsättning 
Efter varje kurs sätts betyg på kursen genom att handledaren 
och vi från skolan gemensamt gör en bedömning efter den 
mall som vi byggt upp utifrån de kunskapskrav som 
kursplanen bestämmer. 
 
 
Hemsida 
www.allbolarcenter.nu 
 

 

http://www.allbolarcenter.nu/

