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Stipendium för körkort till elever på Bruksgymnasiets
vård- och omsorgsprogram

Bakgrund
Vård och omsorg står framöver inför stora rekryteringbehov av bland annat
utbildade undersköterskor. I nuläget är det dock förhållandevis få som väljer att
studera på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram och åtgärder behöver vidtas
för att täcka behovet av kompetenta medarbetare.

Syfte
Det långsiktiga syftet med stipendiet är att locka fler elever till Vård- och
omsorgsprogrammet för att på detta sätt säkerställa tillgången på medarbetare
med rätt kompetens. Körkort är en viktig kompetens som ger dem ökade
möjligheter till anställning efter avslutad utbildning då detta efterfrågas av
arbetsgivarna.

Målgrupp
Stipendierna kan sökas av samtliga elever som går årskurs 3 på Bruksgymnasiets
Vård- och omsorgsprogram, och kan tilldelas samtliga elever som uppfyller de
villkor som är förenat med stipendiet.
Studerande på vuxenutbildningen har inte möjlighet att tilldelas stipendiet.

Finansiering
Socialförvaltningen står för finansieringen av stipendierna enligt följande:

Innehåll i körkortsutbildningen
· 10 stycken teorilektioner
· 15 stycken körlektioner
· Teorimaterial

Följande ordnar och bekostar eleven själv
· Läkarundersökning
· Körkortstillstånd
· Riskutbildning del 1 och riskutbildning del 2
· Uppkörning
· Handledarutbildning för privat övningskörning
· Övriga kostnader som kan vara förenade med körkortsutbildningen

Bilaga 2, SN § 7/2018 
Sida 1 av 2



2 (2)

Ansvarsfördelning
Bruksgymnasiet ansvarar för:

· kommunikationen med eleverna,
· att säkerställa att eleven uppfyller villkoren för stipendiet,
· upplåtande av lokaler för teorilektioner och liknande ändamål.

Socialförvaltningen ansvarar för:
· direktupphandlingen gällande körskola,
· finansieringen av stipendierna.

Villkor
Stipendiet är förenat med följande villkor:

· Minst betyget E i kurserna Vård- och omsorgsarbete 1, Svenska/Svenska
som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a/b/c

· Ingen ogiltig frånvaro under skoltid. Ogiltig frånvaro kan leda till att
körkortsutbildningen inte får slutföras.

· Teori- och körlektioner sker utanför ordinarie skoltid
· Teori- och körlektioner, som genomförs inom ramen för stipendiet, kan

endast ske på den körskola som Socialförvaltningen har tecknat avtal
med

· Stipendiet upphör att gälla vid examensdagen beräknat examensår
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