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MARIESTAD. Vadsbogymnasiet utökar satsningen

Lärlingar som trivs

w

Fler
platser
i höst

Ellen Westlund, som går det gymnasiala lärlingsprogrammet, och handledaren Ewa Jonsson går igenom den närmaste tidens arbetsuppgifter.
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Lärlingsprogrammet innebär att
eleven gör tre dagars praktik i
veckan. Jämfört med ett traditionellt yrkesprogram, som har cirka
15 veckor på arbetsplatser under de
tre åren, blir det betydligt mer.
– Jag trivs med det. Vi får lära oss
saker på ett grundligt och bra sätt.
Det blir skillnad mot att lära sig
samma saker i skolan.
Eleverna växlar mellan praktikplatserna. Just nu är Ellen på
Kolarebacken, som numera är ett
korttidsboende. Hon har varit på
ett särskilt boende, ska snart till ett
LSS-boende och kommer även att

göra en period inom hemsjukvården. Hennes tre klasskamrater är
just nu på Mariegärde, Fredslund
samt Myran.

Kärnämnen
Två dagar i veckan styr eleverna
kosan till Vadsbogymnasiet. Då
handlar det om studier i matte,
svenska, engelska och idrott, tillsammans med samtliga elever som
går lärlingsprogrammen. Dessutom har eleverna en omsorgslektion i veckan med ansvariga på
Vadsbogymnasiet.
– Det är intensivt, men kul att
komma till skolan och träffa kompisarna.
Lärlingsprogrammen handlar om samma ämnesplaner som
den skolförlagda yrkesutbildning
och leder också till samma yrkesexamen. Efter årskurs tre har Ellen
och hennes kompisar samma teoretiska behörighet som de som gått
vård- och omsorg i skolan.
– Nu får eleverna se arbetet hos

”

PASSAR BRA

Vi får lära oss saker på ett
grundligt och bra sätt.”

Ellen Vestlund

oss under en längre tid, vilket är
en stor fördel. Dessutom har vi lärt
känna Ellen väl. Förr gick många
lärlingsprogram för att de var skoltrötta, nu får eleverna ta ett större
ansvar, säger enhetschefen vid
Kolarebacken, Agneta HarryssonAndersson.
Handledaren Ewa Jansson:
– Vi har olika uppgifter som Ellen
ska göra. Det här ger mycket, även
för oss handledare.
Ellen får utföra flera av omsorgsuppgifterna som ingår för personalen på boendet, men inget som det
krävs delegation för.

Alf Ehn
alf.ehn@
mariestadstidningen.se
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VÅRD- OCH OMSORG.
Ellen Vestlund går lärlings
inriktningen på Vadsbogymna
siets vård och omsorgsprogram.
– Jag får lära mig saker mer
praktiskt, jämfört med att sitta i
skolbänken.
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”Jag får lära mig saker
mer praktiskt”
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Utbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd
yrkesutbildning och leder även till
samma yrkesexamen. Utbildningarna är jämbördiga.
Vadsbogymnasiet tittade främst
på de kommunala gymnasieskolorna i Borås och Uddevalla när lärlingsprogrammen jobbades fram.
– Uddevalla har hållit på längst
och har nästan totalt 300 elever i
yrkesprogrammen, men å andra
sidan har den skolan hela Bohuslän och stora delar av Dalsland som
upptagningsområde.
Till hösten blir det fem platser
per lärlingsprogram. Det finns
tankar på fler program men det
återstår en hel del.
– Vi måste se vad branscherna
och de olika företagen säger. Det
ställer krav på dem, med bland annat utbildade handledare. Eleverna måste ju tas om hand. Samtidigt
ställer det krav på lärarresurser, de
ska besöka elevernas APL-platser
minst tre gånger per termin och får
jobba på ett annat sätt, säger Pettersson.
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Jämbördiga
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Den gymnasiala lärlingsutbildningen används det här läsåret på
bygg- samt vård- och omsorgsprogrammen på Vadsbogymnasiet.
Det finns fyra platser per program,
som är sökbart för alla. Eleverna
har APL tre dagar i veckan, resten
av tiden är de på skolan och läser
bland annat svenska, engelska,
matematik och idrott.
– Eleverna har även en och en
halv timmas yrkesteori i veckan.
Den anpassas efter behovet och
vad de gör på företagen där de
har sin praktik. Exempelvis kan
byggeleverna få utbildning i att
bygga ställningar, ett krav som
BYN (Byggindustrierna) ställer
så att elever har behörighet i att
utföra dessa jobb, säger Torbjörn
Pettersson.
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Vadsbogymnasiet ökar satsningen på lärlingsprogrammen. Till hösten blir det fem
lärlingsplatser på bygg- samt
vård och omsorg-programmen.
– Tanken är att vi ska utöka
ytterligare de närmaste åren,
säger programrektor Torbjörn
Pettersson.

