
Barn och fritid
Yrkesvux

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundskola i svenska/
svenska som andraspråk, samhällskunskap 
och matematik.
Bifoga kopior på dina betyg och ett person- 
bevis när du ansöker.

Informationsmöte
Inbjudan till informationsmöte skickas ut till  
berörda.

Aktuella datum
Start:  10 augusti  2020
Längd:   40 veckor
Sista ansökan:  29 maj 2020

Utbildningsort
Vuxenutbildningen
Storgatan 9, Klippan

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du 
tillsammans med studie- och yrkesväg- 
ledare i din hemkommun. 

En yrkesutbildning för dig som är intresserad av att arbeta med barn. Utbildningen leder till 
yrken inom förskola eller fritidsverksamhet. Som barnskötare har du som arbetsuppgifter 
att ge barnen en trygg och stimulerad vistelse på en förskola eller inom fritidssektorn. 

- barnskötare, elevassistent eller inom fritidssektorn

STARTAR I 
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40 VECKOR 
KLIPPAN



Utbildningen leder till yrken inom förskola eller fritidsverksamhet. Du lär dig möta, assistera och pedago-
giskt leda barn i deras lärande och utveckling.
I de olika kurserna tydliggörs problematik som läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. 
Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och olika former av hälsofrämjande arbete är också 
centralt inom programmet. Nytt för i år är att du efter en inledande period på skolan har APL 3 dagar/vecka 
och undevisning på skolan 2 dagar/vecka.
Du får även en grund inför vidare utbildningar till förskollärare, lärare eller socionom.

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). 
Då följer du din handledares arbetstider

Efter en inledande period på skolan har du APL  
3 dagar/vecka. 

APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan 
ha nytta av när du söker jobb. 

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du 
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din 
hemkommun. 

Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg och ett 
personbevis till din ansökan.

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även 
efter att ansökningstiden gått ut.

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

Utbildningen är kostnadsfri men det tillkommer  
kostnad för kurslitteratur som du själv får betala.

Kurskod Kursnamn Poäng
PEDBAS0 Barns lärande och växande ........ 100
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete ..................... 200
GRUGRD Grundläggande vård och omsorg ..100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 ..................... 100
PEDKOU0 Kommunikation ........................... 100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling ............... 100
SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten ............. 100
PEGSKP0 Skapande verksamhet ................ 100
PEDPEG0  Pedagogiskt ledarskap ................ 100
HÄLHÄL0 Hälsopedagogik .......................... 100

Totalt .............................................................. 1100

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

Barn- och fritidsutbildning

Vill du veta mer? Kontakta:
Eva Nohage, studie- och yrkesvägledare
0435-283 55
komvux@klippan.se
www.klippan.se/vuxenutbildningen


