
Vård- och omsorgs-
programmet

Frisör  
Hantverksprogrammet, Frisör, 

Barberare och Hår- och  
makeupstylist

Barnskötare  
och elevassistent 
Barn- och fritidsprogrammet 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Lärlingsutbildning 

Djurvårdare - arbete  
inom hundbranschen 

Naturbruksprogrammet, Djur
Stödassistent 

Barn- och fritidsprogrammet



Lärlingsutbildning 

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

 burgardens_gymnasium
 Burgårdens gymnasium

     Burgårdens gymnasium

Lär dig yrket på en arbetsplats 
Som elev på en lärlingsutbildning lär du dig yrket 
i verkligheten på en arbetsplats. Utbildningarna 
kombinerar teori och praktik och du blir en del av ett 
team på arbetsplatsen, vilket gör dig väl förberedd 
för kommande yrkesliv.  

Vissa praktiska och teoretiska moment läser du på 
skolan. Fördjupningen Frisör, Barberare eller  
Hår- och makeupstylist läser du redan från år ett.

På arbetsplatsen 

Som lärlingselev är du på arbetsplatsen flera dagar i 
veckan och lär dig yrket med stöd av en yrkes- 
verksam handledare. Din lärare besöker dig  
regelbundet på arbetsplatsen och du får visa din 
kunskap. Tillsammans utformar ni din utbildning på 
bästa sätt.

Din utbildning  
Lärlingsutbildningen är för dig som vill lära dig ett 
yrke på riktigt! Som lärlingselev är du mer än halva 
din gymnasietid på en arbetsplats. Här har du en 
utbildad handledare som tillsammans med våra 
lärare följer din utveckling. 

På Burgården har vi ett nära samarbete med 
branscherna vilket ger dig som lärling de bästa  
förutsättningarna att lyckas! 

Efter din utbildning  
Har du en yrkesexamen och kan börja jobba direkt. 
Du har en bra kontakt med arbetslivet vilket ger dig 
en lyckad start i ditt kommande yrkesliv.

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 

Prova på att vara elev på en  
lärlingsutbildning under en dag 
 
 

Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 


