
Barnskötare
Yrkesvux

Förkunskaper
För att du ska ha förutsättningar att  
tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha 
kunskaper som motsvarar nivå SFI kurs D. 
Du kan också ha påbörjat svenska/svenska 
som andraspråk på grundläggande nivå för att 
söka till utbildningen.  

Aktuella datum
Start:  31 augusti 2020
Längd:   93 veckor
Sista ansökan:  2 augusti 2020

Utbildningsort
Vuxenutbildningen
Borgmästargatan 16, Landskrona

Utbildningen är för dig som är i behov av språkstöd i svenska för att klara kurserna. 
Som barnskötare har du som arbetsuppgift att ge barnen en trygg och stimulerad vistelse 
på en förskola. Om du är stresstålig, ansvarsfull, flexibel och intresserad av att arbeta med 
barn kan utbildningen vara något för dig.

STARTAR I 
AUGUSTI 2020
93 VECKOR 
LANDSKRONA

- med språkstöd



Som barnskötare har du som arbetsuppgift att ge barnen en trygg och stimulerad vistelse på en förskola. I 
dina arbetsuppgifter har du ett övergripande ansvar för barnen på dagarna.

Om du är stresstålig, ansvarsfull, flexibel och intresserad av att arbeta med barn kan utbildningen vara 
något för dig. 

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete, hemuppgifter och metodövningar. Till största delen 
sker undervisningen i skolan men en del läggs ut på vår digitala lärplattform. 

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL) 
Då följer du en handledares arbetstider. Det är bra 
om du har egen kontakt i branschen.

För att kunna göra APL måste du lämna ett utdrag 
från belastningsregistret. Det beställer du på 
Polisens hemsida. Du ska lämna det i ett oöppnat 
kuvert till din APL-plats.

Ansökan
Du söker till utbildningen via webbansökan: 
www.landskrona.se/webbansokanvux 

Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Är du bosatt i Landskrona och behöver vägledning 
kontaktar du Vuxenvägledningen, Borgmästar- 
gatan 20, Landskrona. 

Om du är folkbokförd i en annan kommun och 
behöver vägledning ska du kontakta vuxen- 
utbildningen i din hemkommun.

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

Kursinfo
Utbildningen är på heltid. Det innebär att du  
studerar 40 timmar per vecka. 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
KGYORI11D Orienteringskurs kartläggning ..... 200
KGYORI11G Orienteringskurs digital kunskap ... 50
KGYORI11F Orienteringskurs yrkessvenska ..... 50
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
PEDMÄI0 Människors miljöer ...................... 100
PEDPEG0  Pedagogiskt ledarskap ................ 100
HALHAL0 Hälsopedagogik .......................... 100
PEGSKP0 Skapande verksamhet ................ 100
PEDPED0 Pedagogiska teorier  
 och praktiker ................................ 100
SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten ............. 100
GRNSVAC Svenska som andraspråk 
 grundläggande, delkurs 3 ............ 200
GRNSVAD Svenska som andraspråk 
 grundläggande, delkurs 4 ............ 200

Totalt .............................................................. 2000
Om du är intresserad av att arbeta som elev- 
assistent har du möjlighet att läsa till kursen  
Specialpedagogik 2, efter att du har avslutat  
utbildningen till barnskötare.

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Susanne Andersson, studie- och yrkesvägledare
susanne.andersson@landskrona.se
0418-47 05 01
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