Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

2016-08-24

Barn och fritid – inriktning Barnskötare
Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Omfattning

Heltidsstudier, 67 veckor.

Ansökningsdatum

Öppnar: 24 augusti 2016

Antal platser:

15

Kursstart

24 oktober 2016

Utbildningens mål

Utbildningen till barnskötare ska ge kunskaper om förskolans och
fritidshemmens olika uppdrag och erbjuda en god pedagogisk
verksamhet samt ge kunskaper om barns behov, lärande och
utveckling.

Utbildningens
upplägg

Utbildningen inleds med två veckors orienteringskurs. Du har
sedan lektioner fyra förmiddagar i veckan. Utöver detta har du
tillgång till studiehall måndag till onsdag klockan 13.00 – 15.00, där
du kan arbeta självständigt med dina uppgifter och få stöd av lärare.
En dag i veckan ägnas åt självstudier. Vissa av kurserna kommer att
läsas med distansupplägg med distansträffar tillsammans med lärare.
En del av utbildningen är förlagd till olika arbetsplatser, så kallad
APL (arbetsförlagd utbildning). Under APL-tiden följer du
arbetsplatsens tider, vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring.
APL-perioderna är förlagda vid fyra olika tillfällen, 2-3 veckor vid
varje tillfälle.

Förkunskaper

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande

Övrigt

Innan du går ut på praktik måste du lämna in utdrag ur brottsregistret.
För mer information och blanketter
för detta, se: www.polisen.se

Stänger: 18 september 2016

Grundläggande datakunskaper är nödvändiga för att kunna
tillgodogöra sig utbildningen. Du måste ha tillgång till dator under
hela utbildningen.

Komvux Fristadsskolan, Careliigatan 12, 632 20 Eskilstuna
Vuxenutbildning Eskilstuna 016 - 710 10 30, vux@eskilstuna.se
eskilstuna.se/komvux

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kursinnehåll

2016-08-24

Utbildningen börjar med en orienteringskurs på två veckor
Kurs
Orienteringskurs
Kommunikation
Lärande och utveckling (APL)
Människors miljöer (APL)
Hälsopedagogik
Digitalt skapande 1
Barns lärande och växande
Skapande verksamhet
Etnicitet och kulturmöten
Specialpedagogik 1 (APL)
Aktivitetsledarskap
Pedagogiskt ledarskap
Pedagogiskt arbete (APL)
Gymnasiearbete
Totalt

Poäng
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
200 p
100 p

Kurskod
KGYORI11C
PEDKOU0
PEDLÄR0
PEDMÄI0
HALHAL0
DIGDIG01
PEDBAS0
PEGSKP0
SOIETN0
SPCSPE01
PEDAKI00S
PEDPEG0
PEGPEA0
GYARBF

1450 poäng varav betyg i 1400 poäng

Ansökan

Sök senast 18 september via Webbansökan på Komvux
hemsida. Kom ihåg att ladda upp kopior på dina tidigare betyg när du
söker. Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett
arbetslöshetsintyg från Arbetsförmedlingen och bifoga i din ansökan
(ladda upp på din webbansökan).

Studieekonomi

Studiestöd kan sökas på CSN via webbsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på tele: 0771-27 60 00.

Information

www.eskilstuna.se/komvux
eller besök Vuxenutbildningen på Kungsgatan 13
Telefon: 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Utbildningsanordnare

Komvux Eskilstuna
Utbildningen genomförs i sammarbete med Rinmangymnasiet,
Smedjegatan 46 Eskilstuna.

Komvux Fristadsskolan, Careliigatan 12, 632 20 Eskilstuna
Vuxenutbildning Eskilstuna 016 - 710 10 30, vux@eskilstuna.se
eskilstuna.se/komvux

