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Hantverksprogrammet (HV) i lärlingsform
En utbildning för dig som vill arbeta med ett mer udda hantverk.
Hantverksprogrammet är ett program som vänder sig till dig som vill använda dina händer i ett
kreativt yrke. Inriktningen Övriga hantverk är en väg till lite mer udda yrken som inte finns på de
andra nationella yrkesprogrammen. Kanske är du intresserad av ett yrke som:
• Kapellmakare
• Låssmed
• Stensättare
• Segelmakare
• Smed
• Hovslagare
• Urmakare
... eller något annat hantverksyrke du tycker verkar intressant. Då skall du kontakta oss så att vi
kan hjälpa dig att anpassa din utbildning efter just dina önskemål. Låter det spännande? Ta
chansen att göra din utbildning i ett nära samarbete mellan skola och bransch.
Gymnasial lärlingsutbildning i Uppsala kommun
Uppsala kommuns gymnasiala lärlingsutbildning är en utbildning för dig som vill uppleva mer av
arbetslivet redan på gymnasiet. Din utbildning är skolförlagd två dagar i veckan och
arbetsplatsförlagd de övriga tre dagarna. Du läser lika många gymnasiepoäng och ofta samma
kurser som de elever som har en helt skolförlagd utbildning, men huvuddelen av dina
yrkeskurser läser du på arbetsplatsen genom att praktiskt utföra arbetsuppgifter. Lärare från
skolan besöker regelbundet dig och din handledare på arbetsplatsen för att stämma av att allt
fungerar, att du gör framsteg och för att kvalitetssäkra utbildningen. 90% av de elever som läst i
denna studieform på andra orter har efter utbildningen gått vidare till arbete eller fortsatta
studier.

Vad förväntas av mig som elev?

Postadress: Ekeby bruk, 752 75 Uppsala
Besöksadress: Ekeby bruk, ingång G1 • Programrektor: 018-727 27 83, mattias.landen@uppsala.se
Koordinator: 0725-82 04 20, stefan.nilsson2@uppsala.se
larlingsutbildningen.uppsala.se
yrkesgymnasium.uppsala.se

Uppsala yrkesgymnasium
Ekeby - Lärlingsutbildningen
Det krävs inga förkunskaper av dig inom det yrkesområde du vill utbilda dig mot, vi lär
dig från grunden. Vi förväntar oss däremot att du har en motivation och vilja att lära dig. Det krävs
för att du ska orka med en arbetsplats utmaningar tre dagar i veckan och samtidigt kunna
fokusera på de övriga ämnena i skolan. Utbildningens mål är att göra dig anställningsbar inom
valt yrkesområde vilket innebär att du i slutet av utbildningen ska kunna utföra i stort sett samma
arbetsuppgifter som om du vore anställd. Låter det intressant? Då är detta den utbildning som
passar dig!

Inriktningar på HT
Övriga hantverk
Du får lära dig ditt hantverks historia och tradition och utveckla dina kunskaper och färdigheter
inom det yrke du valt att bekanta dig med närmare. Med handledning av en yrkesman, din
handledare, får du lära dig ett hantverk från grunden.
Många hantverkare arbetar i små företag eller startar eget. Du får därför även en insikt om hur
det är att starta och driva ett företag.
Efter gymnasieutbildningens slut
HV är ett yrkesprogram och ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta direkt efter
gymnasiet.
Gymnasieprogrammet ger dig behörighet till yrkeshögskola.
För att uppnå högskolebehörighet behöver du läsa till vissa kurser. Prata med din studie- och
yrkesvägledare om du behöver vägledning.
Examensmål
Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de
kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrket, frisörbranschen, snickeribranschen,
textilbranschen eller branschen inom det valda hantverket.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i hantverksprocessen. Det
innebär att kunna genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt,
dvs. att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och
tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Som
förberedelse för arbete inom det hantverksområde som eleven har valt ska även formgivning,
entreprenörskap, kommunikation och service ingå i utbildningen. Hantverkskunnande och
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estetiskt tänkande samspelar i skapandeprocessen och ska därför genomsyra
utbildningen. Utbildningen ska också leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhället
samt får insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö.
Inom alla hantverksyrken är personlig prägel, teknisk skicklighet, kvalitet och design centralt. I
utbildningen ska eleverna därför ges möjlighet att öva hantverksyrkets olika moment och tekniker
och förstå yrkets karaktär, hantverkstraditioner och utvecklingsmöjligheter. De ska få utveckla sin
känsla för färg, form och komposition samt använda de digitala tekniker som förekommer i yrket.
Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att använda yrkets fackspråk och
kommunicera och samverka med kunder, uppdragsgivare och leverantörer. Eleverna ska lära sig
ett serviceinriktat förhållningssätt och att utföra arbetet med kvalitet och ansvarskänsla samt att
kunna arbeta enligt gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter.
Hantverksyrkets specifika karaktär kräver att teori och praktik samverkar och att eleverna får öva
sin förmåga att lösa problem. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och
utvärdera det egna arbetet och lärandet samt förmåga att självständigt välja till exempel material
och tekniker. Utbildningen ska också bidra till att eleverna får kännedom om det valda
hantverksyrkets möjligheter på en internationell arbetsmarknad.
Oavsett om man är anställd eller driver eget företag krävs initiativförmåga, idérikedom,
självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga och egen drivkraft. Därför ska
utbildningen ge kunskaper om entreprenörskap och företagande, från grundläggande
företagsekonomi och marknadsföring till att skapa och behålla en kundkrets.
Eleverna ska få förutsättningar att utvecklas inom yrket och bli väl förberedda inför framtida
förändringar genom att lära sig materialens olika egenskaper, materialutveckling, tekniker och
teknikutveckling, men också genom kunskaper om tradition och kulturarv.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda
lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
Mål för gymnasiearbetet
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Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för
den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande
arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven
planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger
eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.
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