Barn
och fritid
DISTANS • HELTID

GYMNASIAL
YRKESUTBILDNING

Om du trivs med att arbeta med att leda, lära, stödja och aktivera andra, så skulle ett
yrke som Barnskötare eller Elevassistent kunna vara ett bra val för dig.
Barn- och fritidsprogrammet
På Barn- och fritidsprogrammet läser du bland annat kurser som Pedagogiskt ledarskap, Barns lärande och växande och Specialpedagogik. HLR-utbildning (hjärt-lungräddning) och APL (arbetsplatsförlagt lärande) i 12 veckor ingår på någon av JENSENs
egna förskolor eller skolor, alternativt andra skolor.

Yrkespaket Barnskötare: 900p + 450p
Yrkespaket Elevassistent: 900p + 400p
5 st kursstarter/år.

Behörighet

För att bli beviljad att gå utbildningen ska du vara minst 20
år (19 om du fyller 20 samma år som utbildningen startar).
Du ska också ha gått ut grundskolan eller motsvarande.

Alla kurser som ingår i paketen ovan kan även läsas som
fristående. Se samtliga kurser på baksidan.

Framtida yrkesområde

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som Barnskötare eller Elevassistent. Din framtida arbetsplats blir förslagsvis på en förskola, grundskola eller ett gymnasium.

Förkunskaper

Då utbildningen sker på distans behöver du ha datorvana.
Även du som har viss kunskap och kompetens i yrket sedan
tidigare kan söka utbildningen, vi hjälper dig att bedöma om
du kan läsa vissa delar av utbildningen snabbare med syfte att
förkorta utbildningstiden.

Studieform

Lärarledd distansundervisning varvas med praktik (arbetsplatsförlagt lärande).

Studiemedel

CSN-berättigad. Kurslitteratur och eventuell programvara
bekostar du själv.
Kontakta CSN för information: 0771-27 60 00, csn.se

Studietakt

Heltid. Studieuppehåll kan förekomma.

JENSENKOMVUX.SE

YRKESPAKET

BARNSKÖTARE

13501350
poäng
poäng

KURSER
Barn och Fritid - BAS
900 P
Etnicitet och kulturmöten
Grundläggande vård och omsorg
Kommunikation
Pedagogiska teorier och praktiker
Pedagogiskt ledarskap
Lärande och utveckling
APL 6 veckor

Barn och Fritid Fördjupning Barnskötare
450 P
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
APL 6 veckor
Skapande verksamhet
Samhällskunskap 1a1

Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1

Människors miljöer
Svenska som andraspråk/Svenska 1

YRKESPAKET

ELEVASSISTENT
KURSER
Barn och Fritid - BAS
900 P
Etnicitet och kulturmöten
Grundläggande vård och omsorg
Kommunikation
Pedagogiska teorier och praktiker
Pedagogiskt ledarskap
Lärande och utveckling

Barn och Fritid Fördjupning Elevassistent
450 P
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
APL 6 veckor
Specialpedagogik 2

APL 6 veckor
Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Människors miljöer
Svenska som andraspråk/Svenska 1

För mer information
ingela.fredriksson@jenseneducation.se
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1300
poäng

