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Rutiner APL 

 

För att få gå ut på APL ska eleven före APL ha uppnått teoretiska och praktiska 
kunskapskrav. Skolan tittar även på bemötande och etiskt förhållningssätt. Det är 
ansvarig lärare som beslutar om eleven ska göra APL. 

 

Eleven ska göra APL i följande ordning: 

1. Vård- och omsorgsarbete 1 och Hälsopedagogik 1 

2. Vård- och omsorgsarbete 2 och Specialpedagogik 1 

3. Valbar Fördjupningskurs i årskurs 3.  

 

Skolan anskaffar alla APL-platser eftersom de måste vara kvalitetssäkrade och 
uppnå kraven för aktuell kurs. Eleven får ej anskaffa egen plats. 
Bedömning av APL gör läraren efter samråd med handledaren.  
Eleven ska under sin utbildning göra 5 veckors sammanhängande APL per läsår. 
Totalt 15 veckors APL under 3 år.  
APL ska utföras under läsåret, ej under sommarlov.  
Om eleven inte blivit godkänd på sin APL förlängs utbildningen med ett fjärde år. 
 

Årskurs 1: 150 timmar/5 veckor 

Årskurs 2: 140 timmar/5 veckor 

Årskurs 3: 148 timmar/5 veckor (8 av dessa timmar är till för gymnasiearbetet) 

 

 

Eleverna ska även under APL i årskurs 2 och 3 gå på individuella valet i skolan, 
tisdagar och torsdagar. Dessa timmar ska inte räknas in i timmarna för APL. 

 

 

 



       

 

Förhållningssätt vid APL 

 

 

 Eleven ska följa arbetsplatsens regler och policy. 
 
 

 Eleven ska följa sin handledares tider vilket innebär att man arbetar dagar, kvällar 
och helger. 

 

 Eleven ska kunna hjälpa vårdtagare oavsett kön. 
 

 Eleven ska följa regler kring hygien och smittspridning. Arbetsplatsen har 
arbetskläder som eleven får låna.(kortärmat och oftast långbyxor) 

 

  I en del verksamheter cyklar man till vårdtagarna, ex i hemtjänsten när man ska    
             hjälpa vårdtagare ute i närområdet.(APL-platsen har cykel att låna ut) 

 Eleven ska kunna servera och handskas med all slags mat.  
 

 Eleven ska kunna servera alkohol till mat om vårdtagaren önskar det. 
 

 Vissa verksamheter kräver utdrag ur polisregistret. Eleven ska om arbetsplatsen 
kräver det sända in beställt utdrag till arbetsplatsen innan påbörjad APL. 

 

 APL-formulären ska lämnas till APL-samordnaren snarast efter avslutad APL. 
 

 Närvarorapport lämnas till Agneta Börefelt. 

 


