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LÄRLINGSUTBILDNING

YRKESPROFFS, ARBETSLIV & BEHÖRIGHET 

Vill du lära dig ett yrke genom den praktiska vägen? På Dahlstiernska gymnasiet kan du läsa 
många yrkesprogram som lärlingsvariant. Lärlingsutbildningen ger dig möjlighet att träna och lära 
dig ett praktiskt yrke ute på en arbetsplats  Parallellt läser du de teoretiska ämnen på skolan.

På ett yrkesprogram med lärlingsvariant är du minst halva studie-
tiden på en arbetsplats med erfarna handledare. En vecka består 
vanligtvis av tre arbetsplatsförlagda dagar och två dagar inne i 
skolan. 

Du får betyg och går mot examen på samma sätt och i samma 
kurser som om du studerat på ett skolförlagt yrkesprogram. För 
oss är det en självklarhet att du också kan läsa för högskole-
behörighet inom programmets ram om du vill. På yrkesprogram 
och lärlingsutbildning är du garanterad att få välja kurser som 
Engelska 6, Svenska 2 och Svenska 3 för att få grundläggande 
högskolebehörighet.

Målet för utbildningen är att du skall få förutsättningar att gå 
 direkt ut i det spännande yrke du drömt om. Efter 3 år är du kun-
nig och väl rustad för arbetslivet.
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Elevkommentar: Att lära i verkligheten är att 
lära på riktigt.

GEMENSAMMA KURSER PROGRAMGEMENSAMMA KURSER
Engelska 5 100 p

Historia 1a1 50 p

Idrott och hälsa 1 100 p

Matematik 1a 100 p

Naturkunskap 1a1 50 p

Religionskunskap 1 50 p

Samhällskunskap 1a1 50 p

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 100 p

Individuellt val * 200 p

Gymnasiearbete 100 p

De programgemensamma kurserna inom Yrkesprogram, lär-

lingsutbildning, varierar mellan 400-1100 poäng beroende på 

vilket yrkesprogram du går.

INRIKTNINGAR
På yrkesprogram och lärlingsutbildning kan du välja inriktning 

direkt under ditt första år på programet. Programmens inrikt-

ningar ett stort antal kurser att välja bland.

På yrkesprogram och lärlingsutbildning är du också garanterad 

att få välja kurser som Engelska 6, Svenska 2 och Svenska 3 för 

att få grundläggande högskolebehörighet.

På lärling på ett yrkesprogram är man minst halva studietiden på 

en arbetsplats med erfarna handledare. Efter 3 år är du  kunnig 

och väl rustad för arbetslivet.

Programinformation
Vill du veta mer? Hör av dig till Susanna Corneliusson, Steefan Mårtensson,
Anders Emanuelsson eller Yvonne Lindberg, 0530-18348
SYV Börje Ekman, 0530-18260

*  I ditt individuella val får du möjlighet att välja till kurser som inte 

nödvändigtvis är knutna till programmet. Dahlstiernska grymnasiet 

kan till exempel erbjuda fotboll, musik, bild och form, idrott, tecken-

språk eller psykologi. Det finns även möjlighet att läsa extra kurser 

i träningslära och entreprenörskap.

LÄRLINGSVARIANTER HOS OSS

Barn och Fritidsprogrammet
Här kan du arbeta med barn eller i omsorgs- och fritidssektor.

Bygg och anläggningsprogrammet
Du kan arbeta som exempelvis snickare, anläggningsmaskin-

förare, målare, plåtslagare och anläggningsarbetare m.m.

El och energiprogrammet
Du kan få jobb som elektriker inom installation eller distribution, 

elektriker inom automatiserade produktionssystem m.m

Fordons och transportprogrammet
Du blir exempelvis fordonsmekaniker, maskinmekaniker, billack-

erare och bilskadetekniker.

Handels och administrationsprogrammet
Du kan arbeta som exempelvis säljare, inköpare, butiksledare, 

personaladministratör m.m.

Industritekniska programmet
Du kan få arbeta i industrin inom processinriktad eller maskinell 

produktframställning, svetsning, underhåll m.m.

Naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk
Här kan du arbeta med landbruksdjur, växtodling och lantbruks-

maskiner.

Vård och Omsorgsprogrammet
Du får kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och 

sjukvård eller socialtjänst m.m.




