
      
 

Rekryteringsstöd för anställning inom till SLR-YI 
 
Rekryteringsstöd för anställning inom SLR YI består av fem delar: 
 

1. Annonsering om att lärlingar sökes 
2. Inledande samtal med sökanden - information om SLR-YI  
3. Test handlag och teoretisk kunskap 
4. Anställningsintervjuer – med sökanden  
5. Anställning 

 
1. Annonsering om att lärlingar sökes 

Annonsering i enlighet med SLR marknadsstrategi, sökanden kallas sedan till företaget för 
information om SLR-YI, inledande handlagstest och intervjuer genomförs.  
 

2. Inledande samtal med sökanden - information om SLR-YI 
Informationen genomförs av representanter för företaget. 
 
Den sökande informeras tydligt om:   
 Förutsättningarna för SLR-YI  

 
 Att syftet med SLR-YI är att ge introduktionsanställde bästa möjliga förutsättningar 

och grund för vidare kompetensutveckling i yrket.   
 
 Att SLR-YI följer en utbildningsplan som är framtagen av SLR för att kunna 

tillgodose företagets och branschens kompetenskrav 
 
 Att utbildningsplanen för SLR- YI innehåller nedanstående kurser: 

 
 Låscylindrar 
 Tillverkning av cylinderlåsnycklar 
 Tillverkning av övriga cylinderlåsnycklar 
 Tillhållarlås 
 Cylinderlås 
 Tillverkning av tillhållarnycklar 
 Värdeförvaringsenheter 
 Bestämmelser, regler och yrkesetik 
 Elektromekaniska lås 
 Dörrstängare 
 Kodlås och kortläsare 
 Installation i trädörrar och karmar 
 Installation i metalldörrar och karmar 
 Installation av elektromekaniska lås 
 Installation av kodlås och kortläsare 
 Installation av dörrstängare  

 
 
Den sökande informeras tydligt om:   
 
 Att samtliga kurser genomförs på företaget under handledning och att kursernas 

moment utvärderas månadsvis med teoretiska och praktiska test 
 
 Att handledaren ger omdöme efter varje slutförd kurs och att omdömesgraderna är 

godkänd och väl godkänd 
 
 Att slutprov genomförs efter slutförd utbildning och att ett godkänt slutprov leder till 

att SLR utfärdar ett branschintyg som bevis på genomförd utbildning inom SLR-YI 
 



 Vilka krav som företaget kommer att ställa på eleven 
 
 Vad eleven kan förvänta sig av förtaget  

 
 Att bakgrundskontroll genomförs innan eventuell anställning inom SLR-YI kan 

påbörjas 
 
 

3. Test handlag och teoretisk kunskap  
Handlagstesterna genomförs av sökanden med representanter för det aktuella förtaget. 
Målsättningen med handlagstesterna är bedöma elevernas förmåga att genom utbildning ta 
till sig kunskaper och färdigheter i det aktuella yrket, handlagstesterna avser alltså inte 
bedömning av elevernas kunskaper och färdigheter i momenten.  
 
Handlagstesterna tar fasta på arbetsuppgifter i yrkena: 
 Låssmed 
 Låstekniker 

 
Handlagstesterna omfattar följande moment: 
(Momenten bygger på kursplaner för SLR- YI) 
 
 Bänkarbete med enkla arbetsuppgifter inom yrket  

(bearbeta metallstycke, infällning av metallstycke i träkloss) 
 Läsa instruktion med språk och matematiska inslag (ritning) 
 Använda mätdon 
 Utföra felsökning och utvärdera arbetet 
 Vård av verktyg och maskiner  
 Arbeta på ett skydds- och miljömedvetet sätt 

 
  

4. Anställningsintervjuer – med sökanden 
 
Intervjuguide 
Intervjuerna genomförs av representanter för förtaget. Resultatet av intervjuerna noteras i 
dokumentet intervjuomdöme 
 
Allmänna uppgifter 
 födelseår 
 hemkommun 

 
Elevens utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet 
 eleven berättar om sina erfarenheter från skola och arbetsliv 
 styrkor och intressen kopplade till yrke och arbete 

 
Tankar om framtida yrke 
 drömyrket? 
 tänkbara inriktningar inom aktuell bransch 

 
Förväntningar 
 anledningen till att eleven söker SLR- YI 
 elevens förväntningar och önskemål 
 Företagens förväntningar 
 Branschens krav och utbildningens genomförande 

 
Speciella behov 
 noteras 

 
  
 



5. Anställning inom SLR-YI 
A. Resultat av intervjuer och handlagstest sammanfattas i ett skriftligt omdöme på 

särskild blankett för omdöme av handlagstest samt blankett för intervjuomdöme. 
Det skriftliga omdömet ligger sedan till grund antagning till SLR- YI. Företaget avgör 
vem de väljer! 

 
B. Ansökan med förifyllda fält samt utbildnings- och handledningsplan lämnas till 

Arbetsförmedlingen för bedömning och beslut om YI- anställning – enbart om 
företaget väljer att söka det ekonomiska stödet från AF. 

 
C. Arbetsförmedlingens godkännande av ansökan om YI-anställning – enbart om 

företaget väljer att söka det ekonomiska stöder från AF. 
 

D. Innan avtal om SLR-YI skrivs genomförs bakgrundskontroll i form av en 
vandelkontroll. För de som behöver har SLR rutiner för detta.  

 
E. Anställningsavtal avseende SLR-YI-anställning skrivs.  

 
 


