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Gå gymnasiesärskolan som

KONTAKTA GÄRNA OSS

Har du frågor om hur det är att gå gymnasiesär-
skolan som lärling? Är det något speciellt som dina 
föräldrar undrar över? Vi hjälper dig gärna.

Studie- och yrkesvägledare, Roland Trygg 
E-post: roland.trygg@boras.se 
Telefon: 033-35 39 70

Rektor Bergslenagymnasiet samt ansvarig för 
Ansökan och antagning, Elisabeth Jövinger
E-post: elisabeth.jovinger@boras.se 
Telefon: 033-35 71 40

Samordnare Gy-sär Viskastrandsgymnasiet, 
Lennart Granberg
E-post: lennart.granberg@edu.boras.se
Telefon: 0766-230826

Bergslenagymnasiet



Alla lär sig på olika sätt. Skolmiljön är bra för vissa 
men en arbetsplats passar ännu bättre för andra. 
Därför kan alla elever som väljer att gå gymnasie-
särskolan också bli lärlingar om de vill. Första året 
studerar alla i skolan men det går bra att bli lärling 
redan i tvåan, i trean eller kanske passar det bäst först 
i fyran? Som elev i gymnasiesärskolan går du fyra år 
eller kanske mer för att bli färdig med din gymnasie-
utbildning. 

I Borås Stad är vi vana att arrangera lärlingsut-
bildningar och har sett hur många trivs och växer på 
sina praktikplatser. Vi tycker det är viktigt att erbjuda 
lärlingskap, men det är lika viktigt att det sker vid den 
tid som passar varje elev bäst.

Vad innebär det att läsa gymnasiesärskolan 
som lärling? 
Som lärling är du ute på en arbetsplats ungefär tre da-
gar varje vecka, ibland lite mer, ibland lite mindre. På 
arbetsplatsen har du en egen handledare som visar dig 
vad du ska göra, som lär dig hur det går till och hjälper 
dig att bli bra på ett yrke.

Varför är det bra att vara lärling?
Många tycker att det är roligare att vara lärling och att 
de lär sig mer. Du får inte bara kunskaper om ett yrke 
utan får också öva på hur det är att vara på en arbets-
plats och hur vuxenlivet kan kännas. De som har varit 
lärlingar har lättare att få jobb. De kan mer om sitt 
yrke och har också fått kontakter på arbetsplatser.

På vilken arbetsplats blir man lärling?
Skolan ordnar en arbetsplats (kallas även APL, arbets-
platsförlagt lärande) där du blir lärling. Har du egna 

idéer på något ställe som skulle passa dig eller känner 
du någon som vill ta emot dig som lärling? Du får gär-
na lämna önskemål så undersöker skolan om man kan 
ordna ett avtal med arbetsgivaren. 

Arbetsplatsen behöver inte ligga i Borås, bor du till 
exempel på en annan ort så passar det kanske ut-
märkt med en arbetsplats närmare ditt hem.

Lärlingar får inte lön
Som lärling går du en utbildning och då får du inte 
betalt på skoltid. Det händer att lärlingar blir erbjudna 
extraarbete utanför skoltid (t ex helger eller skollov) på 
sin arbetsplats. Då får man naturligtvis lön som alla 
andra.

Ingen speciell lärlingsklass
Läser du gymnasiesärskolan som lärling går du inte i 
någon speciell lärlingsklass när du är i skolan. Du går 
med klasskamrater som läser olika typer av program.

Vilka skolor i Borås erbjuder  
lärlingsutbildning?
Bergslenagymnasiet och Viskastrandsgymnasiet er-
bjuder båda möjligheten att läsa gymnasiesärskolan 
som lärling.

Arbetskläder
Skolan står för de arbetskläder som alla elever behöver.

Matersättning
Du får matersättning (40–60 kr per lunch, du ska spa-
ra kvittot) för de luncher du måste köpa när du är på 
din arbetsplats.

Loggbok
Alla lärlingar för en loggbok så att deras lärare på 
skolan vet vad de har gjort på sin arbetsplats. Många 
fotograferar t ex vad de har gjort. Läraren kommente-
rar och frågar sedan om innehållet.

Bli lärling när som helst
Alla elever i gymnasiesärskolan läser tillsammans på 
skolan första året. Efter det kan du välja att bli lärling 
när som helst.

Ämnen i skolan
Som lärling är du på en arbetsplats ungefär halva 
veckan och andra halvan är du i skolan och läser gym-
nasiegemensamma ämnen och yrkesspecifika ämnen. 

Alla får en iPad
Alla elever i gymnasiesärskolan får en iPad att använ-
da under utbildningen.

Betyg
Din lärare på skolan sätter betygen. Läraren gör täta 
besök på arbetsplatsen. Som elev har du återkomman-
de samtal med läraren och handledaren där ni gemen-
samt diskuterar och följer upp hur det går för dig. 

Gymnasiesärskolebevis
Elever som gått en gymnasiesärskoleutbildning får ett 
gymnasiesärskolebevis. Detta gäller alla elever i gym-
nasiesärskolan på både nationella och individuella 
program. Du som har läst som lärling får naturligtvis 
också ett gymnasiesärskolebevis.

Lärling kräver lite mer
Det är lite tuffare att vara lärling än att läsa ett skol-
förlagt program. Som lärling krävs att du tar större 
ansvar. Du måste anpassa dig efter arbetsplatsens 
arbetstider och ibland börja tidigare än du kanske är 
van vid.

ATT GÅ GYMNASIESÄRSKOLAN 
SOM LÄRLING FÅR MÅNGA 
ATT VÄXA. 
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