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Lärlingsutbildning - Barnskötare
Utbildningsanordnare: Komvux
Utbildningen ska ge dig kunskaper om barns och ungas
utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika
pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta
till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i
skolan.
Utbildningen kommer starta under förutsättning att
erforderliga beslut fattas.
Kurser
Pedagogiskt arbete
Skapande verksamhet
Barns lärande och växande
Kommunikation
Pedagogiska teorier och praktiker
Pedagogiskt ledarskap
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a1
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Specialpedagogik 1
Entreprenörskap
Ergonomi

PEGPEA0
PEGSKP0
PEDBAS0
PEDKOU0

200 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng

PEDPED0
PEDPEG0
HALHAL0
NAKNAK01a1
PEDLÄR0
PEDMÄI0
SPCSPE01
ENTENR0
HALERG0

100 poäng
100 poäng
100 poäng
50 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng

Totalt:
1350 poäng
Förkunskapskrav
Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända
betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt
svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux
efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i
matematik och svenska alternativt svenska som andraspråk.
Bifoga en kopia på ditt betyg vid ansökan.
Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa
skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens
belastningsregister, se www.polisen.se för mer information.
Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som
ska uppvisas vid kursstart.
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Arbetssätt och arbetsformer
Lärlingsutbildning innebär att merparten av utbildningstiden,
minst 70 procent, kommer att genomföras på en arbetsplats
och resterande del görs på Komvux Örebro. Du läser
motsvarande kurser som yrkesprogrammen ger på gymnasieskolan, men merparten av lärandet sker på en arbetsplats. I
utbildningen varvas teori och praktik och studierna bedrivs
både i grupp och enskilt.
Lärplattformen Fronter används för att kommunicera med
läraren och andra elever samt för inlämningsuppgifter, därav är
datorn ett naturligt hjälpmedel i dina studier. Studierna bedrivs
på heltid och på dagtid, vilket innebär att du förväntas följa
arbetsplatsens arbetstider samt att du kan närvara vid
teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.
Kostnader för kurslitteratur tillkommer.
Utbildaren ansvarar för att ordna APL-platser, men det finns
möjlighet att du själv hittar en arbetsplats där du kan
genomföra din lärlingstid. APL-platsen ska vara godkänd av
utbildningsanordnaren innan utbildningen startar. APL-platser
kommer erbjudas inom lokalkollektivtrafikens sträckning.
Utbildningstid
Utbildningen börjar måndagen den 29 januari 2018 och slutar
fredagen den 28 december 2018, sammanlagt 44
utbildningsveckor. Sommaruppehåll vecka 27-30 2018. Under
uppehållet har du inte rätt till studiemedel från CSN.
Ansökan
Sista ansökningsdag för utbildningen är onsdagen den 15
november 2017.
Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare på
Cityakademin, Näbbtorgsgatan 12 i Örebro där det också
upprättas en individuell studieplan En kopia på ditt
grundskole- och/eller gymnasiebetyg skall bifogas
ansökan.
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Ansökan lämnas eller skickas till:
Cityakademin/Yrkesutbildningar
Box 32190
701 35 Örebro
Du som är inte är folkbokförd i Örebro lämnar ansökan till
din hemkommun.
Validering
Du som redan har erfarenheter och kunskaper från arbete eller
studier inom valt yrkesområde kan validera dina kunskaper.
Validering innebär en bedömning av en individs kunskaper
och kompetens oavsett hur, var eller när den har förvärvats.
Du får dina kunskaper identifierade, värderade och
dokumenterade mot kursmålen. Därefter kan du få intyg eller
betyg i gymnasiekurserna. För planering av validering, kontakta
studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.
Information och studievägledning
Kontakta studie- och yrkesvägledare på Cityakademin,
Näbbtorgsgatan 12 i Örebro (samma entré som
stadsbiblioteket, två trappor upp).
Allmänt om yrkesinriktad utbildning
Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesinriktad
utbildning på gymnasienivå. Du kan söka kommunala
yrkesinriktade utbildningar även i andra kommuner.
Vid ansökan kontaktar du en studie- och yrkesvägledare och
tillsammans upprättar ni en individuell studieplan.
Känner du dig osäker på dina kunskaper eller vill förbereda dig
inför dina studier är du välkommen till Studieplanet på
Cityakademin. Här möter du lärare med olika
ämneskompetenser i en bra studiemiljö.
Vi finns på våning 2 i samma byggnad som Stadsbiblioteket,
Näbbtorgsgatan 12.
Läs mer på orebro.se/cityakademin.
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Studiefinansiering
Samtliga kurser är CSN-berättigade. Studiemedel söker du på
csn.se. Uppgifter du behöver ange vid ansökan är studietid och
omfattning, dvs. poäng (se bladets framsida).
Enklast ansöker du med e-legitimation eller bankID, i annat
fall beställer du en personlig kod från CSN, för att kunna logga
in på deras hemsida.
Kontaktuppgifter Campus Risbergska
Besöksadress: Hagagatan 53
Postadress:

Komvux Örebro
Box 32180
701 35 Örebro

Växel:

019-216700

Ansvarig lärare: Reidun Tollvik
reidun.tollvik@orebro.se
Tel: 019-212747

