Barn och fritid
Bygg och anläggning
El och energi
Fordon och transport
Handel och administration
Hantverk
Hotell och turism
Industriteknik
Restaurang och livsmedel
VVS och fastighet
Vård och omsorg

När du vet vad du vill

Jag vill jobba med
mitt drömyrke direkt
efter gymnasiet

Våra lärlingsutbildningar på Helsingborgs
Lärlingsgymnasium är till för dig som vet vad
du vill. Hos oss får du en yrkesutbildning och
en snabb väg ut i arbetslivet. Under utbildningen
pluggar du dina gymnasieämnen samtidigt som
du kommer in i branschen och lär dig ditt yrke.

Företag prioriterar yrkeserfarenhet när de
anställer. När du lämnar Helsingborgs
Lärlingsgymnasium har du skaffat dig en
yrkesexamen, arbetslivserfarenhet och
kontakter i din bransch. Det gör dig extra
attraktiv på arbetsmarknaden.

Lärlingsutbildningen har samma behörighetsregler och examensmål som ett skolförlagt
yrkesprogram. Men hos oss lär du yrket direkt
på en arbetsplats i ett arbetslag. Du får också
värdefulla referenser och kontakter i branschen.
Om du vill läsa vidare på högskola har du möjlighet
att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet
hos oss. Lärlingsutbildningen ger dig redan
grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
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Bor du i en annan kommun än Helsingborg?
Hos oss kan du göra din praktik i din hemkommun.

lärlingar får jobb

Jag vill skaffa mig
en yrkesexamen

Jag vill ta mycket
eget ansvar

På Helsingborgs Lärlingsgymnasium får du
en skräddarsydd yrkesutbildning. Vi matchar
dina behov och önskemål med branschen
och anpassar utbildningen efter det program
du har valt.

Gillar du att ta mycket eget ansvar och att arbeta
tillsammans med andra vuxna? Är du redo att
lära på en arbetsplats och ta dig an arbetsuppgifter samtidigt som du pluggar gymnasiegemensamma ämnen i skolan?

Våra erfarna lärare tillsammans med handledaren på din arbetsplats ser till att du lär
dig allt du behöver på ett bra sätt.

Då är Helsingborgs Lärlingsgymnasium
perfekt för dig.
Under din utbildning har du både arbetskamrater
och klasskamrater. På skolan samlar vi alla
lärlingsutbildningar under samma tak.
Här läser du dina gymnasieämnen tillsammans
med andra målmedvetna elever. Du träffar din
klass, din mentor och dina yrkeslärare varje
vecka. Under minst halva utbildningen jobbar
du på en arbetsplats - din praktikplats.

”Vi har ett mycket bra samarbete med
besöksnäringen, som välkomnar våra
lärlingar. Branschen vill själva vara med
och påverka utbildningarna. Som yrkeslärare
med en bred kompetens och lång erfarenhet
från branschen, ser jag vilka fantastiska
möjligheter våra lärlingar får. Världen ligger
för deras fötter.”
- Ellen Olsson, lärare Hotell och turism

”Elevernas entusiasm att jobba med barn
och vuxna är en stor drivkraft i mitt arbete
som yrkeslärare. Med min långa arbetslivserfarenhet inom förskola har jag möjligheten
att få vara med och forma morgondagens
barnskötare.”
- Tina Zinn, lärare Barn och fritid
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