Barnskötare
Lärlingsutbildning för vuxna
Minst 70% av tiden tillbringar du på en arbetsplats

Introduktionskurs inför lärlingsutbildning

Utbildningsort
Kristianstad
Utbildningsanordnare
Lärlingsakademin Skåne Nordost, Väglednings- och
lärcentrum Kristianstad
Utbildningstid
Startdatum våren 2021 i grupp
Studieekonomi
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
Ansökan
Ansökan görs på www.kristianstad.se/
vuxenutbildningen eller hos studievägledare i din
hemkommun.
Mål
Efter genomgången lärlingsutbildning hos oss har
du möjlighet att söka jobb som barnskötare
Förkunskapskrav
Grundskola med godkända betyg i svenska alt.
svenska som andraspråk eller motsvarande

Aktuella tider för
informationsmöten hittar du
på vår hemsida.
http://www.larlingsakademin.se/aktuellt/
Kristianstad
Östra Göinge
Hässleholm
Osby

Viktigt att tänka på:
Du ska vara ansvarsfull och ska ha förmåga att inspirera och stödja andra. Du ska kunna göra många
saker samtidigt och vara uppmärksam. En barnskötare är stresstålig och störs inte av hög ljudnivå.
Arbete med små barn innebär en hel del lyft och
obekväma arbetsställningar samt frekvent kontakt
med fukt och vatten som torkar ut huden och kan
öka risken för eksem.
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Barnskötare
Lärlingsutbildning för vuxna
Innehåll:
Du tillbringar minst 70 % av din utbildning på din
lärlingsplats och till din hjälp finns en särskilt utsedd handledare. Du får även regelbundet undervisning i vissa teoretiska och praktiska moment av din
yrkeslärare som tillsammans med din handledare
följer din kunskapsutveckling.

3 dagar per vecka utbildning på lärlingsplatsen
1 dag per vecka teori med yrkesläraren
1 dag självstudier ev. med handledning
Kurser:
Etnicitet och kulturmöten
Grundläggande vård och omsorg
Pedagogiska teorier och praktiker
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Kommunikation
Hälsopedagogik
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
Specialpedagogik
Skapande verksamhet
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Vad händer efter kursen?
Efter utbildningen kan du söka arbete som barnskötare.
Arbetsgivarens krav
Kristianstad kommun kräver att du ska ha betyg i
Svenska / Svenska som andraspråk 2, Engelska 5
och Matematik 1a/b/c. Planera när du ska läsa de
kurserna på vuxenutbildningen i din hemkommun.
Körkort (B) kan vara en fördel.
Kontaktuppgifter:
Matchare
Katarina Björk

0728-85 78 67

Bassam Masri

0729-84 17 50

Mats Nordgren

0733-136913

Studie och yrkesvägledare
Maria Ivarsson

0733-13 67 67

Lisbet Jönsson

044-136756

Rektor :
Marie Strandberg 0738-53 23 78

85 %
får arbete efter avslutad utbildning

Tillsammans skapar vi möjligheter!

Läs mer om oss på
www.larlingsakademin.se
Lärlingsutbildning är en studieväg med samma
behörighetsregler, kunskapskrav och
examensmål som bedrivs inom Komvux.
Väglednings– och lärcentrum Lasarettsboulevarden 2 E 291 33 Kristianstad 044-13 68 90 vlc@kristianstad.se
www.larlingsakademin.se
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