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Information till handledare, APL 

APL, Arbetsplatsförlagt lärande ingår med totalt 15 veckor av elevens treåriga utbildning.

APL-perioden är kopplad till en eller flera kurser som ingår i elevens utbildning. Vilken eller 
vilka kurser som ingår framgår av bedömningsmallen som finns bifogat detta brev. Målsätt-
ningen är att eleven ska följa arbetsplatsens tider, lära känna branschens yrkeskultur och 
medverka vid vanliga arbetsuppgifter inom arbetsplatsens verksamhetsområde. 

I den bifogade blanketten ”Elevens genomförda kursmoment och bedömningsmall APL” har 
elevens lärare angett de kursmoment som eleven har genomgått och de moment som ska 
övas under APL. Denna information är viktig för dig när du ska planera elevens arbetsuppgif-
ter. Du som handledare ska bland annat bedöma elevens självständighet i olika arbetsupp-
gifter och elevens kunskapsutveckling. Din bedömning används av kursansvarig lärare som 
underlag vid betygssättning i de kurser som är kopplade till APL-perioden.

Av eleven/skolan ska Du ha fått en blankett med rubriken ”I händelse av olycka eller sjuk-
domstillstånd under APL-perioden (ICE)”. Det är viktigt att du har denna innan eleven påbörjar 
sin praktik. Detta så att du fort kan ta kontakt med anhörig om någonting skulle inträffa.
Det är också viktigt att ni inleder APL-perioden med att gå igenom arbetsplatsens säkerhets-
föreskrifter med eleven och visar var brandskyddsutrustning, förbandslåda och telefon finns. 
Uppmärksamma även eleven på eventuella riskfyllda arbetsmoment och vad som gäller 
kring dessa. Om eleven utför arbetsuppgifter ensam bör hen kunna nå dig via telefon.

Vi bifogar två APL-avtal. Du behåller det ena avtalet och återsänder det andra till skolan.

Vårt mål är att besöka alla APL-platser. Vid besöket/samtalet önskar vi kunna diskutera 
elevens kunskapsutveckling samt dina bedömningar av elevens utförda arbetsuppgifter. Vi 
hör av oss och bokar in en tid för besök/telefonsamtal.  

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta skolan telefon:

Fråga efter

Elevens namn

Vecka/veckorna: År

Efter APL-perioden vill vi att du återsänder följande dokument i bifogat kuvert, ifyllda:
• Elevens genomförda kursmoment och bedömningsmall APL
• Närvarorapport

(Elevens mentor/klassföreståndare)
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