Uppsala yrkesgymnasium
Ekeby - Lärlingsutbildningen

Skolans och yrkeslärarens ansvar
Yrkesläraren är ansvarig för planering, genomförande och uppföljning av elevens arbete och
lärande, både i skolan och på arbetsplatsen, i förhållande till målen för utbildningen. Läraren
ansvarar för att tillsammans med handledare och elev lägga upp en plan för vilket lärande som
kan ske på arbetsplatsen och hur lärandet ska bedömas och återkopplas. Läraren ansvarar även
för betygssättning av kurser i utbildningen och gör detta efter samråd med handledaren på
arbetsplatsen.
Yrkesläraren initierar möten mellan berörda parter och stöttar eleven och handledaren under
utbildningstiden.

Arbetsmiljö
En elev som genomgår utbildning på en arbetsplats ska, när det gäller arbetsmiljöfrågor, likställas
med arbetstagare. För elever under 18 år finns särskilda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter
och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö.
Huvudmannen för skolan (Uppsala kommun) och arbetsgivaren har tillsammans ansvar för
elevens arbetsmiljö. Skolan har således en del av arbetsmiljöansvaret även när eleven är på
arbetsplatsen. Detta eftersom skolan utformar och organiserar utbildningen där apl ingår samt
väljer vilka arbetsplatser eleverna kan vara på. Besök på arbetsplatsen kan ge huvudmannen för
skolan kunskaper om arbetsmiljö och arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen.
Förutom att huvudmannen för skolan har ett ansvar att se till att arbetsmiljörutiner finns,
ansvarar huvudmannen även för att följa upp att rutinerna följs och vid behov revideras.

Inför en apl-period (apl = arbetsplatsförlagt lärande)
I början av en apl-period ska läraren kartlägga vilka arbetsuppgifter arbetsplatsen kan erbjuda
och planera upplägget tillsammans med handledaren och eleven. Dokument för detta finns i
elevpärmen.

Introduktion av elev på apl
En introduktion till arbetsplatsen av blivande arbetskamrater kan få eleven att känna sig
välkommen. Dessutom behöver eleven få information om risker och arbetsmiljöansvar. En
checklista finns i elevpärmen
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