Barn– och fritidsutbildning

UTBILDNINGEN
Den här Barn– och fritidsutbildningen ger dig möjlighet att arbeta som
Barnskötare eller Elevassistent, du får kompetens för båda inriktningarna.
Utbildningen genomförs via Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) och är
på heltid vilket innebär att du behöver studera 40 timmar i veckan för att
klara studierna. Utbildningen börjar med två orienteringsveckor där du får
möjlighet att berätta om du har någon tidigare erfarenhet inom barnomsorgen eller om du till exempel redan har läst någon av kurserna som
ingår. Kurser som ingår ser du på andra sidan. Praktik, så kallat
Arbetsplatsförlagt lärande (APL), är obligatoriskt i vissa kurser. Under APLperioden följer du arbetsplatsernas tider. Har du frågor om utbildningen kan
du kontakta KUI via mejl: eskilstuna@kui.se

ATT ARBETA INOM BARNOMSORG

Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och
stimulerande vistelse på förskolan. Att ge omsorg, leka och
vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Tillsammans med
förskolläraren ansvarar barnskötaren för barnen.
Elevassistenten arbetar inom skolan med barn och ungdomar
som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om
hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, eller olika typer av funktionsvariationer.

VIKTIGT ATT VETA
Innan du går ut på APL (praktik) måste du lämna in utdrag ur belastningsregistret. För mer information och blanketter för detta gå in på
www.polisen.se

ÖVRIGT
Du som är inskriven i Arbetsförmedlingen och vill söka denna utbildning
bör hämta ett intyg från dem och bifoga i din webbansökan. Du som
riskerar att bli arbetslös eller har tillfällig anställning bör bifoga
anställningsbevis i din webbansökan.
* OBS! Utbildningen startar förutsatt att vi får tillräckligt många sökande.

Studiemedel kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

Om utbildningen
Längd: 77 veckor

Total poäng: 1550
Studietakt: Heltid
Startdatum: 1 oktober 2018
Slutdatum: 20 mars 2020
Utbildningsanordnare:
Kompetensutvecklingsinstitutet
Gamla Tullgatan 1, Eskilstuna
Förkunskaper
Godkänt betyg i grundläggande
svenska/svenska som andraspråk
Ansökan öppnar: 1 augusti 2018
Ansökan stänger: 22 augusti 2018
Ansökan gör du via
www.eskilstuna.se/komvux
Kontakta Komvux
Telefon 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Kurser som ingår i utbildningen
Kurs

Kurskod

Poäng

Orienteringskurs

KGYORI1C

50

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Kommunikation

PEDKOU0

100

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100

Människors miljöer

PEDMÄI0

100

Grundläggande vård och omsorg

GRUGRD0

100

Etnicitet och kulturmöten

SOIETN0

100

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100

Specialpedagogik 2

SPCSPE02

100

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPED0

100

Gymnasiearbete

GYARBF

100

Om du har frågor om kursupplägget eller vill ha mer detaljerad information
om utbildningen ska du kontakta Kompetensutvecklingsinstitutet: eskilstuna@kui.se
Telefonnummer 016-15 54 30

