Hur får jag plats på en Yrkesutbildning?
Om du har rätt förkunskaper kan du söka till en yrkesutbildning på Komvux i Eskilstuna. Om det finns
20 platser och bara 20 personer söker, så kan alla få plats. Men om det finns 20 platser och 21
personer som söker, då får inte alla plats. Då blir en person reserv, alltså får stå i kö.
För att veta vilka som ska få plats och vilka som blir reserver finns det en förordning (en lag) som styr
vem som ska få plats i första hand. Kommunen kan också till viss del bestämma vissa regler i urvalet.
Om det är fler som söker än vad det finns platser för, har du störst chans att komma in på en
yrkesutbildning om du är arbetslös och om du bara har gått i grundskolan. Observera att om du
redan har gått en hel yrkesutbildning via Komvux i Eskilstuna, får du ingen ny yrkesutbildning på
5 år. Det är nämnden i Eskilstuna kommun som beslutat detta och det är för att de som inte har fått
utbildning tidigare ska få chans att få en plats.
För att öka dina chanser att få en plats behöver du bevisa att du är arbetslös eller att du kommer bli
det när utbildningen startar. Är du inskriven i Arbetsförmedlingen (AF) ska du bifoga ett intyg från AF
i din ansökan till yrkestutbildning. Om du arbetar nu men kommer bli uppsagd innan
yrkesutbildningen startar ska du bifoga ett anställningsbevis i din ansökan.

Jag har jobb och jag har gått i gymnasiet. Kan jag få plats på en Yrkesutbildning i alla fall?
Ja, chansen finns. Men det beror på hur många som söker och vad alla andra sökande har för
situation. Det är därför omöjligt att svara om du får plats innan antagningen görs.
Om du har rätt förkunskaper och inte har gått en hel Yrkes- eller Lärlingsutbildning på Komvux i
Eskilstuna de senaste 5 åren ser ordningen ut här när vi ska avgöra vilka som får plats:
1.
2.
3.
4.

Arbetssökande som har låg utbildning
Arbetssökande oavsett tidigare utbildningsnivå
Övriga med låg utbildningsnivå
Övriga oavsett utbildningsnivå

