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Yttrande över Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (U2014/4311/GV)
I promemorian föreslås ett antal begränsningar av när lärlingsutbildning i gymnasieskolan
senast får påbörjas, samt omfattningen av denna. Förslaget innebär att en elev senast kan
övergå från ett skolförlagt till ett arbetsplatsförlagt lärande i form av gymnasial lärlingsutbildning under höstterminen i årskurs 2. Det föreslås även att minsta antal veckor som
APL, arbetsplatsförlagt lärande, sätts till 55, 45 respektive 35 vid start av lärlingsutbildning under termin 1, 2 respektive 3.
Förslaget innebär alltså hinder för den elev som under vårterminen i årskurs 2 eller
höstterminen i årskurs 3 upptäcker att en lärlingsutbildning skulle vara en bra möjlighet för
att slutföra sin gymnasieutbildning. Det är en möjlighet som vi inte önskar ska stängas. I
DYN:s dialog med utbildningsanordnare framkommer dessutom att, beroende på hur lov
och ledigheter ligger schematekniskt, det kan skapa en större säkerhet hos utförarna om
minsta antal accepterade veckor för arbetsplatsförlagt lärande vid lärlingsutbildning i det
treåriga naturbruksprogrammet för start vid termin 1, 2, 3 resp. 4 sänks något, och
förslagsvis sätts till 52, 43, 33 resp. 23 veckor.
Just nu arbetar Utbildningsdepartementets ”yrkesprogramutredning”, vilken bl.a. har fått i
uppdrag att utreda förutsättningarna för ”branschlärling”. Vi vill invänta resultatet av
denna utredning innan lärlingsutbildningen definieras ytterligare. En skarpare reglering av
hur gymnasial lärlingsutbildning kan utformas riskerar att hindra möjligheterna till att
anpassa utbildningar till skiftande behov.
Mot denna bakgrund avstyrker vi utredningens närmare förslag beträffande lärlingsutbildningens omfattning och senaste starttillfälle. Vi kommer att ta förnyad ställning till
eventuella kommande förslag på flexiblare och branschbestämda lärlingsupplägg då dessa
konkret presenteras.
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Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka och driva
gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom djurbranschen utöver lantbruksdjur och
häst. DYN företräder medlemsorganisationer inom djurhälsovård, försäkringsbolag, fackliga organisationer,
läkemedelsindustri, zoofackhandel, djurparker, 4H, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer,
djurskydd och djurhem, se www.djuryn.se. DYN:s verksamhetsområden sysselsätter cirka 15 000
yrkesverksamma i Sverige. De finns inom 5000 företag som omsätter omkring 10 miljarder SEK.
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