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Hälsa, handel och restaurang
Vill du arbeta med att ge service till äldre personer inom
äldreomsorgen? Eller du skulle gilla att arbeta i butik eller
på en restaurang eller café? Detta är en grundläggande
yrkesutbildning som ger dig möjlighet att få ökad arbetslivserfarenhet och lära dig mer om ett yrke av en kunnig
yrkesperson och handledare. I denna lärlingsutbildning är
du under större delen av utbildningen ute i praktik. Antalet
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dagar du är på din praktikplats är beroende på studietakt
och individuella behov. Målet med lärlingsutbildningen är
att höja anställningsbarheten genom praktiskt lärande
ute på arbetsplatser och teoretiskt lärande hos oss i
skolan. Detta ger en bra inkludering i samhället och ett
steg närmare arbetsmarknaden.

Arbetsplatsförlagd tid
I utbildningen ingår både praktik och teori. I denna
lärlingsutbildning är du under större delen av utbildningen ute i praktik. Praktikplats ser vi helst att du
ordnar själv eller med hjälp av skolan.
Förkunskaper
Behörig är du som under kalenderhalvåret fyller 20
år och har en utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism med utvecklingsstörning. Du som
börjar en lärlingsutbildning måste ha en egen vilja
att göra detta. Man måste kunna tillgodogöra sig
de nationella kurser som ingår i gymnasiesärskolans
program. Bra att vara självständig för att kunna ta
sig både från hemmet till praktikplatsen och från
hemmet till skolan i Landskrona.
Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även
efter ansökningstidens utgång.
Du ansöker tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Är du bosatt i
Landskrona kontaktar du studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen, Borgmästargatan
16, Landskrona.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du vera mer? Kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Daniella Szigethy
Telefon: 0418-47 31 81
Webbsida: www.landskrona.se/komvux/yrkesvux-och-vuxlarling
E-mail: daniella.szigethy@landskrona.se

