
Handbok
Det här är en handbok för dig som ansvarar  

för att informera om och marknadsföra gymnasial  
lärlingsanställning.

GLA



AVSNITTDET HÄR ÄR GLA

Vi vill ge fler elever, föräldrar och skolor  
möjligheten att upptäcka gymnasial lärlings-
anställning, ett modernt alternativ för den 
som vill lära sig på ett annat sätt. 

Den här handboken är framtagen av  
Västsvenska Handelskammaren. Kontakta oss 
gärna om du behöver stöd med att starta eller 
utöka GLA på din skola. 

Vi driver initiativet med stöd av Skolverket 
och på uppdrag av våra medlemsföretag.  
Tillsammans sprider vi GLA över landet!

Hej GLA – ett modernt  
sätt att lära sig
En gymnasial lärlingsanställning (GLA) är 
perfekt för dem som vet vad de vill jobba 
med och som lär sig genom att göra saker 
på riktigt.
När du berättar om GLA är det viktigt 

att du är tydlig med vad GLA innebär och 
hur utbildningen skiljer sig från GLU.  
I rutorna finns exempel på hur du kan  
formulera dig.

Vad är gymnasial lärlingsanställning?

>  Du är anställd samtidigt som du går 
i skolan.

>  Du är på jobbet minst halva tiden och 
har en egen handledare där.

>  Du följer samma kurser som i det  
traditionella gymnasieprogrammet.

>  Det är var och hur du lär dig som 
gör den gymnasiala lärlingsanställ
ningen speciell. 

>  Du har en arbetsgivare som valt att 
satsa på dig och din utbildning, med 
målet att anställa dig.

Hur skiljer sig gymnasial lärlings
anställning (GLA) från lärlings
utbildning (GLU)?

>  Det är en anställning, du är inte på 
besök eller på praktik.

>  Du lär dig genom att jobba på riktigt 
och göra nytta.

>  Arbetsplatsen är din skola, lika 
mycket som skolan, inte ett komple
ment.

>  Du lär dig det som arbetsgivarna vill 
att du ska kunna.

Vilka likheter finns mellan  GLA och 
GLU?

>  Utbildningarna har samma kurser, 
 samma examensmål och samma bedöm
ning.

>  Du som är GLU eller GLA elev har  
alltid möjlighet att läsa kurser  
som ger dig högskolebehörighet. 

Jag får jobba 
på riktigt

Stolt över att  
en arbetsgivare 

satsar på mig

Stor chans till  
jobb direkt efter 

utbildningen

Handboken är indelad i fyra avsnitt
• Det här är GLA
• Våra viktigaste målgrupper och budskap
•  Tips på aktiviteter och hur du genomför dem
•  Material för information och marknads föring

Handboken bygger på intervjuer med elever,  
föräldrar och GLA-ansvariga på gymnasieskolor.



AVSNITT

Eleverna har talang och 
stort intresse för ett 
visst yrke. De är överty
gade om att det är rätt för 

dem. Kanske har de vetat vad 
de ville bli sedan de var barn.  

Det ger dem ett starkt driv.

Eleverna som väljer gymna
sial lärlingsanställning 
vet att de lär sig bäst ge
nom att göra, inte bara att 

läsa. De är praktiskt lagda 
och vill använda händerna. Och 

de är redo att börja jobba nu.

Eleverna vill göra riktiga 
saker som har ett värde för 
arbetsgivaren, kunderna 
eller omsorgstagarna. De 
trivs i ett professionellt 

sammanhang och med vuxna  
arbetskamrater. Att ha ett jobb 

och en arbetsgivare som förväntar sig 
resultat ökar motivationen.

Våra målgrupper och 
budskap
För att nå fram till elever som passar för 
GLA behöver du använda budskap som gör 
att de känner igen sig och lockas ta reda 
på mer. 
Budskapen fungerar även när du kommu

nicerar med föräldrar, lärare och studie 
och yrkesvägledare.

VÅRA VIKTIGASTE MÅLGRUPPER OCH BUDSKAP

Fler budskap

Högskolebehörigheten?
Det är viktigt för föräldrarna att 
 GLAelever kan få behörighet att söka 
till högskolan. 

Men lönen då? 
Lönen är inte det som avgör elevernas 
val av utbildning, men visst är den en 
trevlig bonus. För arbetsgivarna är 
lönen en drivkraft för att göra sitt 
bästa för eleverna. 

Tre viktiga budskap

För dig som  
vet vad du vill

Viktigt för 
 föräldrarna

För dig som  
lär dig genom 

att göra

För dig som  
vill göra saker 

på riktigt

Tips: Samla frågor och svar på elevernas och för
äldrarnas vanliga frågor på skolans webbplats.

Från elever:
> Hur kommer mina tre år att se ut?

>  Hur mycket är skola, hur mycket är jobb?

> Får jag själv välja arbetsplats?

>  Vad är skillnaden mellan att vara anställd som 
lärling och att gå lärlingsutbildningen?

> Får man jobb direkt efteråt?

> Hur lång är arbetsdagen?

> Får jag lunch och kläder?

> Är jag försäkrad?

> Får jag lön?

Från föräldrar:
> Får eleverna examen? 

>  Får de samma utbildning som i det traditio
nella programmet?

> Får de högskolebehörighet?

>  Vilka lagar och regler gäller för en 16åring 
på jobbet?

> Får de verktyg och kläder?

> Hur kompenseras resor och mat?

>  Kan eleven gå tillbaka till skolan om  
anställningen inte fungerar?

Våra målgrupper
>  Elever i åttan och nian

>  Föräldrar till åttor och nior

>  Lärare på grundskolan

>  Studie och yrkesvägledare  
i grundskolan 

>  HRansvariga på företagen eller  
i kommunen



AVSNITTTIPS PÅ AKTIVITETER OCH HUR DU GENOMFÖR DEM

Tips på aktiviteter och  
hur du genomför dem
Vi vet att du har mycket annat på ditt bord. 
Därför är vårt råd att fokusera på några få 
 saker och göra dem bra. 
För att ge dig vägledning och hjälp att  

prioritera mellan olika aktiviteter så har  
vi delat in föreslagna aktiviteter i tre  
olika nivåer. 
Du kan känna dig nöjd med basnivån men  

har också möjlighet att arbeta mer med kommu
nikationen för att få ännu bättre effekt med 
aktiviteterna på mellan och plusnivån. 

>  Se över informationen på din skolas webb
plats, enligt checklistan på sidan 6.

>   Informera elever och föräldrar om GLA 
på Öppet Hus och vid skolbesök. Tips på 
nästa uppslag.

>   Förse lärare och studie och yrkesväg
ledare på grundskolan med information. 
Tillgängligt material finns på gla.se.

>  Ta med intresserade elever på besök till 
företag och kommuner som erbjuder GLA.

>  Puffa för GLA på förstasidan på din  
skolas webbplats.

>  Inspirera kring GLA i era egna  
sociala kanaler som Facebook och 
Instagram, enligt exempel på sidan 8.

>  Delta i nätverk i närområdet för att 
knyta kontakter med företag och skolor 
och berätta om GLA.

>  Intressera lokala medier för GLA, genom 
pressreleaser och personlig kontakt. 
Hämta stöd i handboken på sidan 8.

>  Marknadsför era inlägg i sociala  
kanaler för att nå föräldrar och elever 
(sponsrade inlägg).

>  Bjud in företag och skolor till  
informationsträffar och nätverk.  
Passa även på att bjuda in media.

Bas

Plus

Mellan



AVSNITTTIPS PÅ AKTIVITETER OCH HUR DU GENOMFÖR DEM

Er webbplats

Ta en titt på er webbplats med nya ögon. Är in
formationen om GLA lätt att hitta eller lig
ger den många klick bort? Förmedlar ni rätt 
budskap? Är rubrikerna intresseväckande? Kan 
elever och föräldrar lätt hitta svar på sina 
frågor?

Rubrikförslag
>  För dig som vill lära genom att göra  
– på riktigt

>  Frågor och svar om GLA 

Checklista
>  Stämmer budskapen i texten med budskapen 
i handboken?

> Beskrivs skillnaden mellan GLA och GLU?

>  Framgår det tydligt vilka program och  
inriktningar som erbjuder GLA?

> Finns länk till gla.se?

>  Finns kontaktuppgifter eller ett formulär 
för den som har frågor?

Besök på arbetsplatser

>  Bjud in elever till besök hos flera  
anslutna företag och arbetsplatser.

Öppet Hus och skolbesök

>  Bjud in nuvarande eller tidigare GLAelever 
som får berätta om sina erfarenheter. Då blir 
det lättare för högstadieeleverna att ställa 
sina frågor.

>  Bjud gärna även in handledare eller andra 
 representanter för de företag som är engage
rade i GLA så att eleverna får träffa dem.

>  Ta med informationsmaterial som elever och 
föräldrar kan ta med hem.



TIPS PÅ AKTIVITETER OCH HUR DU GENOMFÖR DEM MATERIAL FÖR INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

Sociala medier – Så funkar det

>  Kommunikationen i de sociala kanalerna är 
ofta mer personlig. Tala gärna i duform, 
våga vara informell och använd ett vardags
språk.

>  Låt gärna GLAelever dokumentera och berät
ta om en dag i deras GLAstudieliv. Använd 
film och bilder.

>  Ni kan själva dokumentera Öppet Hus 
aktiviteter, skolbesök och företagsbesök  
– före, under och efter.

>  För att få större spridning på dina inlägg 
i de egna sociala kanalerna kan du välja 
att marknadsföra inläggen. Du kan enkelt 
sätta en budget för din marknadsföring. 
Några hundralappar kan räcka för att nå 
betydligt fler av dem ni vill nå. Och det 
går att välja målgrupp som passar just GLA. 
Följ instruktionerna på Facebook och testa 
dig fram.

Lokala medier – Så funkar det

>  Bjud in journalister till era aktiviteter, 
som Öppet Hus, skolbesök och företagsbe
sök. Vänd dig till en redan upparbetad kon
takt eller till redaktionens nyhetschef.

>  Skicka med informationsmaterial och  
hänvisa till er webbplats och till gla.se

>  Fundera på vilka vinklar som kan vara  
intressanta. Här är några tänkbara:

  •  Resan från elev till uppskattad med 
arbetare

 •  Smart sätt att hitta nya, duktiga medar
betare

 •  Alla är vinnare. Eleven får det bästa av 
två världar. Skolans lärare och företagets 
handledare utvecklar varandra. 

>  Vilka budskap vill du förmedla? Bestäm  
dig för några få, för ju mer du vill säga  
desto mindre når fram. Fundera också på 
vilka kritiska frågor som du kan få.

>  Tänk på att alla på bild eller film ska  
godkänna publicering.

Exempel på inlägg 
i sociala medier av 
GLAelever.

Material för information  
och marknadsföring
Erbjud alltid information att ta med hem 
till den som är intresserad av gymnasial 
lärlingsanställning.

På gla.se kan du ladda ner material som du 
själv kan skriva ut eller trycka.

Här kan du också beställa tröjor och  
mössor till de stolta lärlingarna.

Lunchrast! #gla

Sjukt kul att få a
rbeta på riktigt 

#gla



Välkommen att kontakta 
Rasmus Flick, rasmus@gla.se 
Anna Bellomi, anna@gla.se

Handboken är framtagen av Västsvenska Handelskammaren i samråd med gymnasieskolor 
och med stöd från Skolverket. Vårt mål är att GLA, gymnasial lärlingsanställning,  

ska erbjudas som val i alla yrkesutbildningar.
   

Mer information  
och material finns på 

 gla.s e

GLA


