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   Lärlingsutbildningarna fortsätter att växa
De gymnasiala lärlingsutbildningarna ökar stadigt i antal skolor och antal 
platser. Vårterminen 2020 uppgick antalet i GLU (gymnasial lärlingsutbildning) 
till 14 692 (13 377 vt 2019), i GLA (gymnasial lärlingsanställning, 310 (288) 
samt 1799 i IM och 74 i gymnasiesärskolan.Det är ännu för tidigt att summera 
hösten 2020, pandemin har bl a påverkat möjligheterna att få ut ungdomar 
på APL

   Regionalisering av yrkesutbildningarna
Lars Stjernquists ”Utredning om planering och dimensionering av gymnasie-
skola och komvux” (U2018:01) ligger till synes stilla i departementet i likhet 
med förra årets utredning ”Framtidsval -karriärvägledning för individ och 
samhälle” (SOU 2019:4) . Några regioner har emellertid på eget initiativ börjat 
titta på kopplingarna mellan de gymnasiala yrkesutbildningarna och region-
ernas ansvar för arbetet med kompetensplattformar. Här bör det �nnas ut-
rymme för dialog om de företagsnära lärlingsutbildningarna för både ung-
domar och vuxna.

   Regionala nätverk
Skolverkets Lärlingscentrum har tagit initiativ till sex lärlingsnätverk i 
Sverige; Norr, Mitt, Öst, Väst, Syd samt Gymnasiesärskolan och ytterligare 
ett för Vuxlärling är på gång. Norr och Väst har hållit på längst, Norr hade 
i våras en uppskattad digital trä� med 70 deltagare och Skolverket siktar 
på �er digitala trä�ar även för övriga under hösten. Löpande utbyte av 
erfarenheter och idéer bidrar till ökad kvalitet och kvantitet i lärlings-
utbildningen - följ länken om du vill delta

   GLA och Yrkestrainee
Skolverkets pilotprojekt för gymnasiala lärlingsanställningar avslutades i 
våras men engagemanget från både skolor och handelskamrar fortsätter 
runt om i Sverige. Aldrig tidigare har så många elever varit anställda redan 
under gymnasiet som nu. Nytt för i år är dessutom Yrkestrainee, lärlings-
anställningar inom vuxenutbildningen. Tre fullsatta utbildningar, sydda 
efter arbetslivets behov, startade i månadsskiftet augusti/ september i 
Boråsregionen och Skaraborg. Mer information lämnas av  
Rasmus.�ick@vasthk.se, 0709-72 03 25

   Lärlingsplatsen sjösatt
Den digitala ”platsbank” för lärlingar som utvecklats i samarbete med 
Göteborgsregionen har sjösatts men är ännu inte färdigbyggt 
(www.larlingsplatsen.se) Ambitionen är att under hösten få full täckning i 
Västra Götalandsregionen + Halland och därefter fortsätta med andra 
delar av landet.

   Aktuellt från Lärlingsfrämjandet

- Kvalitetsuppföljning av APL En arbetsgrupp har tagit fram 
förslag på kvalitetsenkäter för att följa upp APL med sikte på 
att hitta former som kan användas av många skolor och under-
lätta kvalitetsjämförelse. Ett annat aktuellt spår är att ta fram 
en rapportgenerator för lärlingsapparna LoopMe som möjlig-
gör automatiska och översiktliga sammanställningar av hur 
APL ”går och mår” f v b till skolledning, skolhuvudman, 
programråd m � 

- Skolans breda vägledning En grupp kommuner i Norrbotten 
planerar ett gemensamt och koordinerat utvecklingsarbete 
där både skolenheter och skolor ska använda sig av en 
”självskattningsskala” för skolans breda vägledning, skissad av 
Lärlingsfrämjandet tillsammans med professor Ander Lovén. 
Ett presentationsmaterial �nns i denna länk

- Samarbete gymnasier-grundskolor Angeredsgymnasiet i 
Göteborg, Malmö lärlingscenter och Dragonskolan i Umeå 
planerar samarbete med närliggande grundskolor för att 
utveckla skolans breda vägledning så att bl a, �er unga ser 
möjligheterna med lärlingsutbildning och annan yrkes-
utbildning.  Angeredsgymnasiet söker också samarbets-
partners i Västsverige för en projektansökan till ESF.

- Pilotprojekt för vuxlärlingar I samarbete med ABF Vux i 
Göteborg söker Lärlingsfrämjandet partners och �nansiärer till 
ett pilotprojekt om integrerad yrkesutbildning och SFI. 
Se inbjudan i denna länk

Bild box

   Lärlingsfrämjandets organisation
Skolnätverket Lärlingskompassen skapades 2014 i samarbete mellan 
Uddevalla kommun och stiftelsen Företagsam och bytte i våras namn till 
Lärlingsfrämjandet. Nu är det dags för nästa steg och vid årsskiftet 
2020/21 ska verksamheten övergå i en ny och fastare organisation. 

Digitalt årsmöte Mer om detta kommer i samband med inbjudantill ett 
digitalt årsmöte i form av webbinarium fredagen den 12 februari 
(09 00 – 11 00).  När den nya organisationen bildas kommer också Lärlings-
främjandets medlemssidor att låsas för externa besökare och göras till-
gängliga för medlemmarna genom lösenord.

Styrgruppen Lärlingsfrämjandets verksamhet leds av en styrgrupp 
med följande sammansättning

Stefan Einarsson, gymnasiechef, Uddevalla, projektledare 
( stefan.einarsson@uddevalla.se )
Bonny Wernersson, rektor, Kungsbacka  
( bonny.wernersson@kungsbacka.se )
Cecilia Tellström, koordinator, Örnsköldsvik 
( cecilia.tellstrom@ornskoldsvik.se )
Sta�an Hallström, rektor, Stenungsund 
(nordre.parten@gmail.com )
Bo Sillén, stiftelsen Företagsam, styrgruppens ordförande 
(bo.sillen@foretagsam.se )

På styrgruppens uppdrag medverkar Patrik Nystedt 
(patrik@petvakonsult.se) i �era av Lärlingsfrämjandets projekt
 

1) kvalitetsuppföljning av APL, 
2) rekrytering till lärlingsutbildningar och annan yrkesutbildning samt 
3) möjligheterna att med företagsnära lärlingsutbildningar nå t ex ny-
anlända och ungdomar som behöver handlingsinriktade utmaningar. 

Lärlingsfrämjandet har tre fokusområden 

http://foretagsamskola.se/wp-content/uploads/2020/09/Analysmodell-BS-200717.pptx
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-gymnasieniva/anordna-utbildning-pa-gymnasial-niva/larlingscentrum-starta-larlingsutbildning?fbclid=IwAR3Yldt9TGHHLfy08IWMhNYZcvak6l_e29H_gTUI9B3pG2Ly74tR-0UtAR4#h-Natverkforlarlingsutbildninginomgymnasieskolangymnasiesarskolanochvuxenutbildningen
https://larlingsframjandet.se/natverk/inbjudan-till-pilotprojekt-med-bilaga-20200817.pdf

