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Arbetsplatsförlagt lärande APL – Elevinformation   

Gymnasieskolan styrs av lagar och förordningar. För Arbetsplatsförlagt lärande, APL, gäller följande: 

Syftet med APL är att varje elev ska förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en 
arbetsplats för att utveckla sin yrkesidentitet. Därför är APL en central del i all yrkesutbildning. APL styrs av 
ämnesplanerna.   

Enligt Gymnasieförordningen skall: 
– APL genomföras på en arbetsplats utanför skolan.
– Utbildningen under gymnasietiden uppgå till minst 15 veckor (vi har 18 v).
– APL ingår som obligatorisk del av karaktärsämnen och är en del av underlaget

för betygsättningen i karaktärsämnena.

Förläggning av APL 
Årskurs 1 4 veckor  Hemmaplan/Sverige  
Årskurs 2 6 veckor Sverige  
Årskurs 3 8 ibland 9 veckor Kan förläggas utanför Sverige

Elev kan inte vara på samma APL plats under mer än en period. 
En vecka innebär 5 arbetsdagar och 2 lediga dagar, dvs att alla veckor skall göras – helger 
ersätter inte en hel vecka. Detta gäller även dem som praktiserar utomlands. 

Profil Trav: APL bör förläggas hos A, B-tränare med minst 5 hästar på träningslistan. 
Profil Island: En vecka skall vara hos veterinär och 8 veckor skall användas till 
Islandshästrelaterade platser och övriga veckor får användas till övrig hästverksamhet. 
Praktik skall göras inom: turridning, ridskola och tränaranläggning. Verksamhetens 
ansvarige skall lägst vara B-instruktör eller C-tränare. För praktik på Island-medlem i FT. 

Kontakt med APL platsen 
Eleven ordnar sin APL plats. APL ansvariga är behjälpliga och kan ge tips och förslag på bra 
praktikplatser. 

APL utomlands 
Eleven ansvarar för att ta reda på vad som gäller i hälso- och smittskyddsfrågor. 
Kontakta gärna skolsköterskan. Skolans försäkring gäller. 
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I karaktärsämnena ingår för betygssättningen tre moment: 
• Redovisade kunskaper i den del som görs på Wången, det omdöme som APL

handledaren givit och den APL redovisning som eleven själv ansvarar för att göra.
• Skriftlig redovisning: Lämnas senast en vecka efter APL perioden till Anette M/

Sara S.
• Muntlig redovisning: Redovisning för klassen, Anette M/Sara S.

Utbetalning av APL ersättning  
Val av plats lämnas skriftligt till Anette M/Sara S. Sker detta senast fredag två veckor före 
APL start utbetalas ersättning före APL start.  Elev som bor kvar på skolan under praktik får 
ingen ersättning utbetald. Lunchlåda finns att hämta på Wärdshuset. Reseersättning för 
billigaste färdsätt utbetalas, mot uppvisande av kvitto. 

Ersättning 
De elever som bor på skolans elevboende erhåller en ersättning per vecka för att hantera 
kostnader för mat, logi och resor då praktik eller APL är förlagd till annan ort. Vid praktik 
utgår ersättning till de elever som bor på boendet: 1240kr/vecka för de i enkelrum och 
870kr/vecka för de som bor i dubbelrum (läsåret 2018-19, tillsvidare). För elever som inte 
bor i elevboendet betalas det ut 300:-/vecka.  

För de elever som bor på skolans elevboende under praktik/APL tillhandahåller skolan kost 
och logi samt bekostar lokala resor, ingen övrig ersättning utgår. För övriga elever betalar 
vi ut reseersättning för billigaste färdsätt, gäller även för de elever som väljer att bo kvar på 
skolan eller åka hemifrån. För att få ersättning för resor måste kvitto uppvisas. 




