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Som barnskötare har du som arbetsuppgifter att ge barnen en trygg och stimulerad vistelse 
på en förskola eller inom fritidssektorn. Som elevassistent får du arbeta inom skolan med 
att hjälpa elever som är i behov av extra stöd.

Barn och fritid
Yrkesvux

Förkunskaper
För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra 
dig utbildningen behöver du ha godkänt be-
tyg  från grundskolan i svenska/svenska som 
andraspråk eller motsvarande. Bifoga kopior 
på dina betyg när du ansöker. 

Informationsmöte
För att vara med i antagningsprocessen  
krävs att du går på ett obligatoriskt  
informationsmöte.
Informationsmötet äger rum på Rönnowska 
skolan, onsdagen den 20 november kl 15:00 
på Bredgatan 22, Aulan, Ingång I. 

Aktuella datum
Start:  7 januari 2020
Längd:  49 veckor
Sista ansökan:  25 november 2019

Utbildare och ort
Komvux Helsingborg
Rönnowsgatan 10, Helsingborg

- barnskötare, elevassistent eller inom fritidssektorn



Barn och fritid
- barnskötare, elevassistent eller inom fritidssektorn

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Med inspiration från Skolverkets nationella yrkespaket har Komvux Helsingborg utformat en utbildning för 
arbete inom pedagogisk verksamhet. Utbildningen är på heltid under 49 veckor där APL ingår.
Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare, elevassistent eller arbeta inom fritidssektorn.

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) på en arbetsplats med fokus på barn eller 
ungdomar. Din APL görs inom förskola, skola eller 
fritidsverksamhet.

Ansökan
Du ansöker via webbansökan  
helsingborg.se/vuxansokan 

Du behöver fylla i en enkät som ligger i  
webbansökan.

Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Är du folkbokförd i Helsingborgs kommun och vill 
få kontakt med en studie- och yrkesvägledare gå in 
på helsingborg.se/vuxenutbildning.

Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver 
vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din 
hemkommun.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till  
studiestöd från CSN. 

Du läser alla behörighetsgivande yrkeskurser för 
barn- och fritidsprogrammet. För att uppnå en 
fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen 
kompletteras med ytterligare kurser.  

Efter godkänd och avslutad utbildning får du ett 
utbildningsbevis och du har möjlighet att läsa vidare 
om du är intresserad av att slutföra din gymnasie- 
examen.

Kurskod Kursnamn Poäng
NAGNAT01 Naturguidning .............................. 100
HÄLHÄL0 Hälsopedagogik .......................... 100
PEDKOU0 Kommunikation ........................... 100 
PEDLÄR0 Lärande och utveckling ............... 100
PEDMÄI0 Människors miljöer ...................... 100 
PEDPEG0  Pedagogiskt ledarskap ................ 100
PEGSKP0 Skapande verksamhet ................ 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 ..................... 100 
SPCSPE02 Specialpedagogik 2 ..................... 100
GYARBF Gymnasiearbete .......................... 100
KGYORI11F Yrkessvenska ................................ 50
KGYORI11G Grundläggande digital kompetens 50
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete ..................... 200 

Totalt .............................................................. 1300

Vill du veta mer? Kontakta:
Suzanne Vedin, lärare barn och fritid
suzanne.vedin@helsingborg.se
Carl Lundgren, rektor
carl.lundgren@helsingborg.se


