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KOMVUX – NATIONELLT YRKESPAKET
Barnskötare/Elevassistent

Arbeta med människors lärande i alla åldrar!
När du läser till barnskötare eller elevassistent får du utveckla dina pedagogiska kunskaper för att kunna arbeta
inom pedagogiska eller sociala yrkesområden. Utbildningen leder till att du kan möta, assistera och stödja barn,
ungdomar och vuxna i deras utveckling.
Läs till barnskötare/elevassistent hos Hermods
Du läser totalt 1 300 p med möjlighet att även komplettera med gymnasiearbete. Vi erbjuder inriktningarna
Barnskötare och Elevassistent.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
APL betyder arbetsplatsförlagt lärande och betyder att delar av en kurs är förlagd på en eller flera arbetsplatser.
APL är en del av kursen och bedöms på samma sätt som övriga uppdrag i kursen.
Validering
Har du betyg i kurser sedan tidigare och vill validera dina kunskaper? Kontakta Vuxenutbildningen i Enköpings
kommun. Arbetslivserfarenhet kan inte valideras enligt Skolverkets regler.

www.hermods.se

Barnskötare/Elevassistent - bas 900 p

Yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet.
Kurs

Poäng

Kurskod

Hälsopedagogik

100

HALHAL0

Kommunikation

100

PEDKOU0

Lärande och utveckling

100

PEDLÄR0

Specialpedagogik 1*

100

SPCSPE01

Pedagogiska teorier och praktiker

100

PEDPED0

Pedagogiskt ledarskap

100

PEDPEG0

Människors miljöer

100

PEDMÄI0

Grundläggande vård och omsorg

100

GRUGRD0

Etnicitet och kulturmöten

100

SOIETN0

*APL är obligatoriskt

Påbyggnadspaket Barnskötare - 400 p
Kurs

Utbildningens mål
Efter utbildningen har du fått:
• förmåga att arbeta med barns och ungas växande och
lärande utifrån deras förutsättningar.
• förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin
arbetsprocess.
• kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
• kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
• kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor
samt förmåga att arbeta säkert
och ergonomiskt.
• kunskaper om grundläggande demokratiska värden och
internationella överenskommelser
och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Påbyggnadspaket Elevassistent - 400 p

Poäng

Kurskod

Kurs

Barns lärande och växande

100

PEDBAS0

Skapande verksamhet

100

PEGSKP0

Pedagogiskt arbete*

200

PEGPEA0

*APL är obligatoriskt

Poäng

Kurskod

Specialpedagogik 2

100

SPCSPE02

Barns lärande och växande

100

PEDBAS0

Pedagogiskt arbete*

200

PEGPEA0

*APL är obligatoriskt

Utbildningen i sin helhet (1300 p) avser att ge dig kunskaper för att kunna arbeta som barnskötare.
För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med Gymnasiearbete 100 p och
ytterligare kurser. För mer information kontakta vuxenutbildningen i Enköping.

KONTAKTUPPGIFTER
Ansökan görs via Vuxenutbildningen i Enköping.
Besöksadress: Korsängsgatan 12
E-post: syv.komvux@enkoping.se
Webbplats: www.komvux.enkoping.se

Barnskötare/Elevassistent - bas 900 gy

Yrkespaket med kurser från barn- och fritidspr
utformat för arbete inom pedagogisk verksamh
Kurs

Poäng

K

Hälsopedagogik

100

H

Kommunikation

100

PE

Lärande och utveckling

100

PE

