Barnskötarutbildning, Lärling
En utbildning för dig som vill arbeta inom förskolan, som till exempel barnskötare eller
elevassistent för barn och ungdomar. Tillsammans med förskollärare ansvarar du för
barn på en förskola eller en avdelning på en förskola. En barnskötares uppgift är att ge
barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att
ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. En perfekt studieform för
dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete.
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.
Kurslängd: 1100 gymnasiepoäng, ca 48 veckor.
Kursupplägg: Lärlingsutbildningen inleds med 4 veckors teoretiska studier på

skolan. Kursen består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgång och
fastställande av lärlingsplats/handledare.
Kursstart/sista ansökningsdatum: För nästa kursstart samt när din ansökan senast ska vara oss
tillhanda – besök vägledningscentrums webbplats: http://www.falun.se/www/falun/nar/fcu.nsf
Utbildningsanordnare: SVOK, Svensk vård- & kompetensutveckling.
Kurskostnader: Kurslitteratur.
Kursupplysning: För vidare upplysning, kontakta Vägledningscentrum.
Validering: Om du har en påbörjad utbildning från gymnasiet eller om du på annat sätt har
erfarenhet inom området, kontakta då Vägledningscentrum i Falun.
Studiestöd: Studiemedel, www.csn.se
Övriga upplysningar: Egen hälsodeklaration lämnas vid kursstart, samt utdrag ur
belastningsregister lämnas i ett oöppnat kuvert vid kursstart.
Skicka din ansökan till: Falu kommun, Vägledningscentrum, 791 83, FALUN.

Lärlingsutbildning
Du är på din lärlingsplats ca 3-4 dagar/vecka. Där har du en egen handledare
som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt, yrkesmässigt och
ansvarsfullt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig och som du behöver
i yrkeslivet. Alla handledare går vår handledarutbildning så att de ska vara införstådda
med vad som förväntas av dem och vad det innebär att vara handledare.
Lärarledd undervisning
Du har lärarledd undervisning på skolan ca 1dag/vecka. Din lärare samverkar med din
handledare på lärlingsplatsen och ser till att du får alla grunder inom utbildningen –
både teoretiska och praktiska moment. Läraren fungerar också som kontaktperson för
din lärlingsplats.
Egen studietid
Du studerar via vår lärplattform när du inte är i skolan. Det innebär att du 1 dag/vecka
studerar hemma. På skolan har vi fastställda handledningstimmar där du kan få
individuell handledning av våra lärare.
3-partssamtal
Du, din lärare och din handledare träffas cirka var 8:e vecka för 3-partsamtal.

Kurser:
Kurs
Hälsopedagogik
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Specialpedagogik 1
Etnicitet och kulturmöten
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
Dramapedagogik
Poäng totalt

Kurskod
HÄLHÄLO
PEDKOU0
PEDLÄR0
PEDMÄI
PEDPEG0
SPCSPE01
SOIETNO0
PEDBAS0
SOIPEA
PEGDRA0

Poäng
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
200p
100p
1100

