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PRAKTISK INFORMATION

Är du intresserad av att arbeta med barn i förskola eller skola? Arbetar du 
redan nu med barn men saknar behörighet? Barnskötaren arbetar med barn 
inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter och utvecklar tillsam-
mans med förskollärarna den pedagogiska verksamheten. Att delta i lekar 
och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevis-
telse, kreativ lek eller sagostunder. Arbetet som elevassistent innebär att du 
hjälper elever som är i behov av extra stöd för att klara sina studier. För att du 
ska kunna arbeta med TAKK (Tecken som alternativ kompletterande kommu-
nikation) så ingår kursen Svenskt teckenspråk för hörande 1. Hos oss kan du 
läsa och få behörighet för både barnskötare och elevassistent.  

Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd.  Utbildningen är 
kostnadsfri för dig som elev, men du ansvarar själv för inköp av kurslitteratur, 
eventuella kläder och skor samt resor till och från APL (arbetsplatsförlagd 
lärande) och studiebesök. Vi använder lärplattformen Google i utbildningen. 
Du bör därför ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling.

Kurser (varav ca 3 veckor APL per period)

Svenska som andraspråk, grundl. kurser 2-4 600 poäng 
Orienteringskurs     100 poäng
Hälsopedagogik    100 poäng
Lärande och utveckling    100 poäng
Pedagogiskt ledarskap    100 poäng
Pedagogiskt arbete    200 poäng 
Pedagogiska teorier och praktiker  100 poäng
Specialpedagogik 1    100 poäng
Svenskt teckenspråk för hörande 1  100 poäng
Människors miljöer    100 poäng
Grundläggande vård och omsorg  100 poäng
Etnicitet och kulturmöten   100 poäng
Kommunikation    100 poäng
Yrkesutgång: Barnskötare/elevassistent  100 poäng
Totalt antal poäng    2000 poäng

Barnskötare och elevassistent
med förstärkt svenska 


