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Lärlingsutbildning - Florist
Utbildningsanordnare: Virginska gymnasiet
Floristyrket passar dig som har ett intresse för blommor,
färgsättning och design. I en florists arbetsuppgifter ingår
skapandet av buketter till fester, bröllop, begravningar mm.
Under utbildningen kommer du få lära dig att arbeta kreativt
med olika binderier och använda dig av alla dina sinnen för att
uppnå ett vackert resultat.
Lärlingsutbildningen passar dig som vill lära dig ett
hantverksyrke direkt på en arbetsplats. Du har en handledare
på arbetsplatsen och en lärare på en skola. Utbildningen är på
gymnasial nivå och du får betyg på dina kurser. Utbildningen
är på heltid och studierna berättigar studiestöd från CSN. Efter
avslutad utbildning kan du söka jobb inom ditt yrke.

Förkunskapskrav
Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända
betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt
svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux
efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i
matematik och svenska alternativt svenska som andraspråk.
Bifoga vid ansökan en kopia på ditt betyg som styrker din
behörighet.
Validering
Du som redan har erfarenheter och kunskaper från arbete eller
studier inom valt yrkesområde kan validera dina kunskaper.
Validering innebär en bedömning av en individs kunskaper
och kompetens oavsett hur, var eller när den har förvärvats.
Du får dina kunskaper identifierade, värderade och
dokumenterade mot kursmålen. Därefter kan du få intyg eller
betyg i gymnasiekurserna. För planering av validering, kontakta
studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter.

Arbetssätt och arbetsformer
Lärlingsutbildning innebär att merparten av utbildningstiden,
minst 70 procent, kommer att genomföras på ett företag,
resterande tid görs på Virginska skolan. I utbildningen
kommer du sammanlagt att läsa 1500 poäng.

Utbildningstid
Kursstart den 19 mars 2018 med sommaruppehåll vecka
27-30 2018. Utbildningen slutar den 3 maj 2019.

Utbildaren hjälper till med införskaffande av APL-plats
som kan ligga i Örebro eller i närliggande kommuner. Du
har möjlighet att själv hitta och föreslå en arbetsplats där du
kan genomföra din lärlingstid, men innan utbildningen startar
måste arbetsplatsen godkännas av utbildaren.

Ansökan
Sista ansökningsdag är onsdagen den 17 januari 2018.

Du läser motsvarande kurser som yrkesprogrammen ger på
gymnasieskolan, men merparten av ditt lärande sker på en
arbetsplats.
När du är antagen till utbildningen kommer du tillsammans
med arbetsplatsen och en lärare att upprätta ett
utbildningskontrakt som bl.a. innehåller kurserna som du
kommer att läsa. Inför utbildningens start blir du som är
antagen till utbildningen kallad till en informationsträff, där du
får ytterligare information om utbildningens upplägg och
genomförande.

Örebro kommun
Cityakademin
orebro.se/yrkesvux

Utbildningstiden är 55 veckor.

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare på
Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en
individuell studieplan. Ansökan görs på särskild blankett i
samverkan med studievägledare. Med din ansökan ska du
bifoga en kopia på betyg som stärker din behörighet. Ansökan
lämnas eller skickas till:
Cityakademin/Yrkesutbildningar
Box 321 90
701 35 Örebro
Du som inte är folkbokförd i Örebro lämnar ansökan till din
hemkommun.
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Information och studievägledning
Kontakta studie- och yrkesvägledare på Cityakademin,
Näbbtorgsgatan 12 (samma entré som stadsbiblioteket, två
trappor upp) telefon 019-211000.
Kontaktuppgifter Virginska skolan
Besöksadress:
Virginska skolan
Fabriksgatan 52
Postadress:
Box 311 80, 701 35 Örebro
Telefon:
019-21 10 00
Rektor:
Anna-Karin Anfelt, 019 - 21 64 95
anna.karin.anfelt@orebro.se
Praktiska frågor:
Camilla Högberg
camilla.a.hogberg@orebro.se
Allmänt om yrkesinriktad utbildning
Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesinriktad
utbildning på gymnasienivå. Du kan söka kommunala
yrkesinriktade utbildningar även i andra kommuner.
Känner du dig osäker på dina kunskaper eller vill förbereda dig
inför dina studier är du välkommen till Studieplanet på
Cityakademin. Här möter du lärare med olika
ämneskompetenser i en bra studiemiljö.
Vi finns på våning 2 i samma byggnad som Stadsbiblioteket,
Näbbtorgsgatan 12.
Läs mer på orebro.se/cityakademin.
Studiefinansiering
Samtliga kurser är CSN-berättigade. Studiemedel söker du på
csn.se. Uppgifter du behöver ange vid ansökan är studietid och
omfattning, dvs. poäng (se bladets framsida).
Enklast ansöker du med e-legitimation eller bankID, i annat
fall beställer du en personlig kod från CSN, för att kunna logga
in på deras hemsida.
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