
GYMNASIAL  
LÄRLINGSUTBILDNING



Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning Plåt
Inriktning plåt på Bygg- och anläggningsprogrammet passar dig som  
söker ett hantverk där funktion och design går hand i hand och där du  
får möjlighet att jobba såväl ute som inomhus.

Som plåtslagare får du lägga olika sorters plåttak på hus och industri- 
lokaler. Vi lär oss sätta upp hängrännor och även tillverka olika plåtdetaljer,  
som exempelvis fönsterbleck, skorstenar och ventilationssystem. Det innebär 
att du efter programmet kommer kunna vara redo att börja jobba direkt 
som plåtslagare.

En del av utbildningen genomförs på PVF Yrke och Utbildning i Katrineholm.  
Det innebär att du bor i Katrineholm ibland och då ordnar skolan med logi.

Eftersom plåtslageri är ett arbete som kräver att du kör bil står skolan för 
10 teorilektioner och ett antal körlektioner. Det är viktigt att du tar ditt 
körkort så fort som möjligt. (Se villkor på vår hemsida).



Handels- och administrationsprogrammet
Inriktning Handel
Som gymnasial lärling inom handeln lär du dig mer om försäljning, inköp, 
varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsut-
veckling. Du får även god insyn i det administrativa och organisatoriska 
arbetet inom företag och offentlig förvaltning, som exempelvis ekonomi-
uppföljning, kommunikation och kundservice. Vi lägger även stor vikt vid 
arbetsmiljöfrågor med målet att undvika arbetsskador och bygga upp en 
god hälsa.

Genom att praktisera i olika butiker får du möjlighet att växa in i yrket 
steg för steg. Du kommer att få pröva på flera olika branscher under  
dina tre år på gymnasiet.

HALVA TIDEN I 
SKOLAN, RESTEN 
PÅ JOBBET
Vill du gå ett yrkesprogram som gymnasial lärling? Då är du ute 
på en arbetsplats minst halva utbildningen. Resten av utbildnings- 
tidentiden är du i skolan och läser gymnasiegemensamma ämnen.  
De gymnasiala lärlingsutbildningarna ger dig samma kunskaper 
och samma examen som de andra, men du lär dig på ett annat 
sätt och i en annan miljö.

Högbergsskolan erbjuder gymnasiala lärlingsutbildningar inom VVS- och fastighets- 
programmet, Handels- och administrationsprogrammet och Bygg- och anläggnings- 
programmet. Väljer du någon av dessa inriktningar är du på Högbergsskolan två 
dagar i veckan och läser gymnasiegemensamma ämnen. De andra tre dagarna i 
veckan lär du dig yrket på en arbetsplats. Där har du en handledare som hjälper 
dig och en lärare från skolan besöker dig regelbundet. Du följer arbetsplatsens 
arbetstider och de regler som finns där.  

Rätt att läsa grundläggande högskolebehörighet
Precis som på övriga yrkesprogram kan du inom lärlingsprogrammets 2 500 poäng  
välja och läsa alla kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Vill 
du ha särskild högskolebehörighet har du alltid rätt att läsa in dem på komvux.

Mat, resor och lärlingsersättning
Som gymnasial lärling får du rese- och matersättning från skolan. Du kan även 
ansöka om lärlingsersättning – 1 000 kronor extra i månaden i CSN-bidrag. 

Observera att de gymnasiala lärlingsprogrammen endast kan kombineras  
med specialidrott på Högbergsskolan i de fall det fungerar med schemat.



VVS- och fastighetsprogrammet
Inriktning VVS
Utbildningen leder till att du kan bli VVS-montör. Du lär dig genom att följa 
med erfarna yrkesarbetare i vardagen och succesivt prova dig fram i yrket.

Du praktiserar på lokala VVS-företag. Under 18 veckor läser du teori och 
examineras på praktiska moment på IUC i Katrineholm. Det innebär att du 
bor i Katrineholm dessa veckor. Logi ordnar skolan.

Efter din gymnasieexamen kan du bli företagslärling. Efter två år, som 
avslutas med ett praktiskt och teoretiskt slutprov, får du ditt yrkesbevis. 

Eftersom VVS-montör är ett yrke som kräver att du kör bil står skolan för 
10 teorilektioner och ett antal körlektioner. Det är viktigt att du tar ditt 
körkort så fort som möjligt. (Se villkor på vår hemsida).

Inriktning Ventilation
En gymnasieutbildning inom VVS- och fastighetsprogrammet är första 
steget till ett arbete som ventilationstekniker. Du lär dig i praktiken på  
plats hos duktiga yrkesmänniskor på lokala företag. 

Under 16 veckor läser du teori och examineras i de praktiska momenten 
på IUC i Katrineholm. Det innebär att du bor i Katrineholm dessa veckor. 
Skolan ordnar logi.

Inriktningen ventilationsteknik ger dig fördjupade kunskaper i service, drift 
och underhåll samt mätning och injustering. Du lär dig hur olika ventila-
tionssystem fungerar, hur man utför felsökning och åtgärdar fel med hjälp 
av rätt av utrustning och verktyg. 

Eftersom ventilationstekniker är ett yrke som kräver att du kör bil står  
skolan för 10 teorilektioner och ett antal körlektioner. Det är viktigt att  
du tar ditt körkort så fort som möjligt. (Se villkor på vår hemsida).

Inriktning Fastighet
Efter utbildningen kan du söka anställning som fastighetsskötare. Praktiken 
är förlagt till Tierpsbyggen AB. Här blir en av deras fastighetsskötare din 
handledare, som du följer under utbildningstiden. 

Fastighetsskötare är ett yrke med stor bredd. Här möter du arbetsuppgifter  
inom el, VVS, bygg och ventilation. En annan viktig del är att lära sig hur man 
bemöter hyresgäster som man träffar i sitt dagliga arbete.

Du lär dig från grunden hur en fastighet fungerar, vilka tillsynsrutiner som 
finns för att fastigheten ska må bra. Tillsammans med din handledare gör du 
dagliga felsökningar och löser problem. Du lär dig vilka reservdelar som finns, 
hur de ska monteras, hur tappvatten, värme- och ventilationssystem fungerar. 

Eftersom fastighetsskötare är ett arbete som kräver att du kör bil står  
skolan för 10 teorilektioner och ett antal körlektioner. Det är viktigt att  
du tar ditt körkort så fort som möjligt. (Se villkor på vår hemsida).



Högbergsskolan erbjuder gymnasiala lärlingsutbildningar inom 
VVS- och fastighetsprogrammet, Handels- och administrations-
programmet och Bygg- och anläggningsprogrammet. Då är du  
ute på en arbetsplats minst halva utbildningen. Resten av utbild- 
ningstiden är du i skolan och läser gymnasiegemensamma 
ämnen. 

Precis som på övriga yrkesprogram kan du inom lärlingspro-
grammets 2 500 poäng välja och läsa alla kurser som krävs  
för grundläggande högskolebehörighet. 

De gymnasiala lärlingsutbildningarna ger dig alltså samma  
kunskaper och samma examen som de andra, men du lär dig  
på ett annat sätt och i en annan miljö.
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STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
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