
 

Utbildningskontrakt för lärling 
Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad 
yrkeslivserfarenhet och möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom 
ett yrkesområde.  

Utbildningen följer gymnasieskolans nationella kursplaner. Minst 70 procent av 
utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd.  

Ett utbildningskontrakt ska undertecknas av ansvarig på arbetsplatsen, elev och 
rektor/representant för utbildningsanordnare. I utbildningskontraktet framgår vem som 
är ansvarig handledare och ansvarig utbildare. Utbildningskontrakt krävs bland annat för 
att försäkringar kopplade till avtalet ska gälla. Information gällande försäkring vid 
arbetsplatsförlagt lärande finns i slutet av det här dokumentet.  

Utbildningskontrakt sänds av utbildningsanordnaren till Växjölöftet vuxenutbildning: 
Växjölöftet Vuxenutbildning, Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö 

 

  



 

Information om eleven  

Elevens namn 
 
 

Elevens personnummer 
 

Underskrift eleven 
 
 

 

Information om lärlingsplatsen 

Arbetsgivare  
 

Gatuadress 
 

Postnummer och ort 
 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Namn handledare 
 

Namn ansvarig chef 
 

Underskrift ansvarig chef  
 

  

Information om utbildningsanordnare 

Utbildningsanordnare 

Underskrift rektor  
 

 

Tidsperiod 

Utbildningsperiod på arbetsplatsen: 
 
 

 

Växjölöftet Vuxenutbildning 

Underskrift rektor Växjölöftet Vuxenutbildning 
 



 

Information om försäkring vid arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
Kommunen svarar för skador som APL-eleven tillfogar enligt nedan:  

• Ren förmögenhetsskada genom brott, samt person- eller sakskada som tillfogas 
Företaget eller dess anställda.  

• Företagets skadeståndansvar som Företaget är skyldig att utge enligt 
skadeståndslagen 3 kap 1§ pga APL-elevens fel eller försummelse.  

• Krav gällande motordrivna fordon: Ska APL-elev vara förare av motordrivet 
fordon krävs att APL-eleven har giltigt körkort för aktuellt fordonsslag, annars 
utgår ingen ersättning.  

• Undantag: Kommunen ersätter inte skador som omfattas och ersätts genom den 
lagstadgade trafikförsäkringen.  

• Kommunen ersätter skador enligt ovan upp till följande belopp:  
o Personskador.............................................. 10 000 000 kr  
o Sakskador................................................... 10 000 000 kr  
o Ren förmögenhetsskada................................... 500 000 kr  

Kommunen har inget betalningsansvar för den del av ett skadebelopp som överstiger 
beloppen enligt ovan. 
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