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Regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Värmland beslutade i september 2011 att en 

handbok för arbetsplatsförlagt lärande ska användas inom Vård- och omsorgsutbildningar. 

Handboken togs fram inom Vård- och Omsorgscollege Värmland. Arbetsgruppen har bestått av 

representanter från utbildare, arbetsgivare samt regional samordnare. 

 

Handboken har reviderats och reducerats under hösten 2017 utifrån Skolverkets styrdokument. 

Namnet ändrades då till Information till APL-handledare inom vård- och omsorgsutbildning. 

 

På Vård- och omsorgscollege nationella hemsida, www.vo-college.se kan du läsa mer om vad som 

händer inom hela landet. 

 

Värmland har en egen hemsida på VO-College nationella hemsida. Där kan man klicka på fliken 

”regioner” och vidare till ”Värmland”. Här förvaras regionala dokument och man kan läsa om 

nyheter och vad som är på gång i VO-College Värmland. 

 

 

Alla våra utbildare i länet erbjuder en handledarutbildning. Det är önskvärt  

att handledare har utbildning. Här kan du se lite om innehållet: 

• Vård- och omsorgscollege 

• Rollen som handledare  

• Kommunikation, reflektion och konflikthantering 

• Handledning, handledningsprocess och kunskapsutveckling 

• Gymnasieutbildningar och yrkesintroduktionsanställningar 

• Omdöme och utvärdering 

 

Mer finns att läsa här: 
www.vo-college.se 

Du och dina kollegor kan även ta del av en webbaserad  
handledarutbildning hos skolverket: 
www.skolverket.se 

 

http://www.vo-college.se/
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Till dig som handledare 

 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del i utbildningen där 
eleven utvecklar yrkeskunskaper och yrkesidentitet. Detta 
förutsätter engagemang från elev, handledare, övrig personal samt 
lärare. Under sin APL ska eleven träna på att planera, genomföra 
och utvärdera vanligt förekommande arbetsuppgifter på din 
arbetsplats, där du som handledare är elevens stöd. 

Du som handledare företräder ditt yrke och din arbetsplats på ett 
professionellt sätt och är en god förebild för eleven. I 
trepartssamtalet ger du läraren viktiga underlag inför 
betygssättning.  

Att vara handledare till en elev under APL innebär ett ansvar, men 
också en möjlighet till egen personlig utveckling.  

En elev kan vara en ungdom utan tidigare erfarenhet av arbetslivet 
och med begränsad livserfarenhet, eller en vuxen med både livs- och 
arbetslivserfarenhet. Handledningen ska vara till hjälp och stöd för 
eleven att uppnå kursens mål och genom nya kunskaper och insikter 
utvecklas både som individ och professionell yrkesutövare.  

Hos vissa arbetsgivare finns krav på utdrag ur polisens 
belastningsregister. Eleven ansvarar själv för att skaffa utdraget och 
ta det med sig till arbetsgivaren. Hjälp eleven att få kontakt med 
chefen. 

Under APL har både skola och arbetsgivare ansvar för elevens 
arbetsmiljö. Bestämmelserna om vad som gäller för den som är 
under arton år finns i arbetsmiljölagen. Där jämställs eleven med 
arbetstagare, gällande t ex arbetstider och arbetsmoment.  
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Ditt uppdrag 

Uppdraget som handledare innebär att 

• informera berörd personal på arbetsplatsen att de delar ansvaret för 
att eleven känner sig väl omhändertagen och välkommen 

• följa rutiner för planering och introduktion av din elev enligt nedan 

• följa och vägleda eleven utifrån det APL-dokument som gäller 

• handleda eleven i att successivt bygga upp yrkeskunskaper och en 
yrkesidentitet 

• stimulera eleven att träna de förmågor som krävs för att hen skall 
utveckla sin yrkeskompetens 

• kontakta snarast ansvarig lärare vid frågor eller vid behov 

 

 

Förberedelser 

Innan APL-periodens start behöver du   

• kontakta eleven eller skolan om inte eleven själv har tagit kontakt  

• planera in datum och avsätta tid för första mötet  

• förbereda med t ex schema, arbetskläder och klädskåp, nycklar/kod 
till arbetsplatsen, övrigt som hör arbetsplatsen till, samt informera 
om rutiner och regler för arbetsplatsen 

• bekanta dig med APL-dokumentet för kursen  

• ta hänsyn till om din elev behöver någon form av särskilt stöd eller 
anpassning under sin APL. Du kommer då att bli kontaktad och få 
information av läraren 

 

 
 

 

 

 

  



 

5 

 

Introduktion 

Under elevens första dagar går ni igenom 

• elevens schema  

• hantering av nycklar, kort och koder  

• hur en arbetsdag ser ut 

• telefonnummer och rutiner vid sjukanmälan eller annan frånvaro 

• tider och rutiner kring lunch och fikapaus 

• riktlinjer kring användning av privat mobiltelefon 

• sekretess och dess innebörd  

• riktlinjer kring tobak 

• riktlinjer kring brandskydd och säkerhet 

• normer, värderingar och annat som är av vikt att känna till på 
arbetsplatsen 

• elevens tidigare erfarenheter och förväntningar av sin APL 
 

 

Genomförandet 

Under de planerade APL-veckorna förväntas eleven 

• följa de riktlinjer och den information de fått under sin introduktion 

• följa det planerade arbetsschemat 

• visa intresse och träna på de arbetsuppgifter som förekommer på 
arbetsplatsen 

• träna på att utföra arbetet utifrån det aktuella APL-dokumentet 
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Gymnasiearbete 

Gymnasiearbete ingår i yrkesexamen och ska visa att eleven är 
förberedd för yrket. Under elevens sista APL-period i utbildningen 
kan gymnasiearbetet genomföras på arbetsplatsen. Läraren kommer 
att ge mer information till dig som berörs av detta. 

 

Trepartssamtal, en uppföljning av  
elevens förmågor och utveckling 

För att läraren ska kunna följa elevens utveckling och se att eleven 
arbetar mot målen, genomförs trepartssamtal. Detta sker med 
läraren, eleven och dig som handledare. I samtalet beskriver du 
elevens förmågor och den utveckling som du sett utifrån bifogat APL-
dokument. Tillsammans utgör detta en del av lärarens bedömning 
inför betygssättning i slutet av kursen. 

 

Elevens utvärdering av sin APL-period 

Elevens ska uttrycka sina upplevelser av arbetsplatsen och 
handledningen. Här används dokumentet – ”Elevens omdöme av 
arbetsplatsförlagt lärande” (se bilaga 2). Detta lämnas sedan till 
chef på arbetsplatsen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor   
Bilaga 1: APL-dokument för aktuell kurs 
Bilaga 2: Elevens omdöme av arbetsplatsförlagt lärande 


