Barnskötare/ Elevassistent
”Utbildningen är för dig som vill arbeta inom förskoleverksamhet eller inom
funktionsnedsättning.”
Som barnskötare/ elevassistent arbetar du med barn inom förskola eller annan
pedagogisk verksamhet. Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och
stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Oftast arbetar du på
en kommunal eller privat förskola, men det kan också vara på ett föräldrakooperativ
förskoleverksamhet.
Tillsammans med en förskollärare har du ansvar för barnen. Grunden för det som
händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det är förskolläraren som har det
pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps man åt. På många förskolor
är barn och personal utomhus en stor del av dagen.
Som elevassistent kan du också arbeta inom skolans verksamhet med elever som
har någon form av funktionsnedsättning. Elevassistenten finns med under elevens
hela skoldag, överallt där eleven befinner sig.
UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen är upplagd i flera steg, först läser du de gemensamma kurserna (850
gymnasiepoäng). När du är klar med dessa kurser söker du en av två påbyggnadspaket mot yrkesutgångarna Barnskötare eller Elevassistent.
Under utbildningen kommer du att genomföra praktik (APL) I arbetsplatsförlagd
praktik deltar du i en förskolas eller skolas verksamhet.

Barnskötare/elevassistent • 1350 poäng
GEMENSAMMA KURSER
Lärande och utveckling

100 p

Specialpedagogik 1		

100 p

Pedagogiska teorier
och praktiker			

100 p

Hälsopedagogik				100 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Kommunikation				100 p

Människors miljöer		

100 p

ORK-Yrkessvenska				

100 p

Ork-kurs en introduktion till kurser
inom olika kunskapsområden		 30 p
Ork-kurs studietekniska färdigheter		

20 p

PÅBYGGNADSPAKET BARNSKÖTARE

PÅBYGGNADSPAKET ELEVASSISTENT

Etnicitet och kulturmöten		

100 p

Etnicitet och kulturmöten		

100 p

Barns lärande och växande		

100 p

Barns lärande och växande		

100 p

Skapande verksamhet		

100 p

Pedagogiskt arbete (APL)		

200 p

Specialpedagogik 2 (APL)		

100 p

Gymnasiearbete			

100 p

Gymnasiearbete			

100 p

FÖRKUNSKAPSKRAV
• Grundskolekompetens eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper. För att bli
antagen krävs att du är på nivå delkurs 2 i svenska som andra språk grund.
UTBILDNINGSINFORMATION
• Beroende på sökandes förkunskaper kan utbildningens längd variera. Inom vuxenutbildningen erbjuds validering och prövning mot betyg.
• Ansökan sker via hemsidan lärcenter.nu
• Utbildningen sträcker sig över tre block där APL - arbetsplatsförlagt lärande ingår.
• Utöver lektionstid har du möjlighet att få stöd i de olika kurserna genom vår studieverkstad som är bemannad måndag-fredag.

INFORMATION
Ewa Halldén, Samordnare Yrkesutbildningar
0515-88 71 42 · ewa.hallden@edu.falkoping.se

