Barnskötare/
Elevassistent
Kommunal yrkesvuxutbildning
på gymnasienivå

Om yrket

Ansökningsperiod

Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande
vistelse på förskolan. Att ge omsorg, leka, genomföra pedagogiska
aktiviteter och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Tillsammans
med förskolläraren ansvarar barnskötaren för barnen.

Ansökan öppnar 30 november 2020 och stänger
27 december 2020.

Elevassistenter arbetar inom skolan med barn och ungdomar som
har behov av särskilt stöd. Det kan handla om elever som har läs- och
skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psyko-sociala svårigheter
eller olika funktionsnedsättningar.

Om utbildningen
• Utbildningen är 73 veckor lång.
• Du kan ansöka om studiemedel på csn.se
• Startdatum för utbildningen är 8 februari 2021 och slutdatum
är 1 juli 2022.

Skicka med ett arbetslöshetsintyg i din ansökan.

Innan du går ut på APL måste du lämna in utdrag ur belastnings
registret. För mer information och blanketter för detta gå in på
www.polisen.se.

Kostnader

Riskerar du att bli arbetslös eller har
tillfällig anställning?
Skicka med ett anställningsbevis i din ansökan.

Är det första gången du studerar på
Komvux?

Kurslitteratur samt resor till och från praktikplatsen står du som
elev för.

Skicka med dina betyg i din ansökan.

Förkunskapskrav

Frågor?

• Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller mot
svarande kunskaper.

Kurser som ingår i utbildningen
Vill du ha mer information om kursinnehåll? Besök www.skolverket.se

Totalt antal poäng

3. Klicka på ”Hitta kurser” och sök yrkesutbildningen, följ sedan instruktionerna.

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen?

Viktigt att veta

Orienteringskurs
Hälsopedagogik
Kommunikation
Lärande och utveckling
Specialpedagogik 1
Pedagogiskt ledarskap
Människors miljöer
Grundläggande vård och omsorg
Etnicitet och kulturmöten
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
Skapande verksamhet
Specialpedagogik 2
Pedagogiska teorier och praktiker

1. Gå in på eskilstuna.alvis.se
2. Logga in eller skapa ett nytt studerandekonto.

I kurskatalogen på Alvis hittar du alla sökbara
kurser på vuxenutbildningen i Eskilstuna.

12 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen. 

Kurser

Så här söker du:

Poäng
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100

1460

För frågor om a
 nsökan och antagning k
 ontakta
vuxenutbildningen:
Telefon: 016-710 10 30 (knappval 1)
E-post: komvux@eskilstuna.se
För studie- och yrkesvägledning:
Telefon: 016-710 10 30 (knappval 2)
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: www.eskilstuna.se/komvux
Utbildningen genomförs av Kompetens
UtvecklingsInstitutet, KUI, på uppdrag av
Eskilstuna kommun.
Kontakt på KUI: Anette König Tillenius
E-post: anette.konig@kui.se
www.kui.se

