Vuxenutbildningen Trollhättan | Vänersborg

YH-poäng

225

Studielängd

2 år

Studietakt

Halvfart

Studieort

Vänersborg

Studiestart

2020-08-17

Yrkesutgångar

Integrationspedagog, boendestödjare,
integrationshandläggare, brobyggare,
integrationssamordnare, elevcoach

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen berättigar till
studiemedel från CSN

Integrationspedagog
Det svenska samhället behöver dig

Sverige har tagit emot många människor på
flykt, unga som vuxna. Flertalet kommer
kanske att stanna i Sverige och bygga sin
nya framtid här. Det rör sig om människor med
väldigt olika förutsättningar - en del har en
utbildning med sig från sitt hemland, andra inte.
Många bär på otäcka minnen efter de trauman
som flykten och/eller tillvaron orsakat. Dessa
personer befinner sig nu i våra reguljära utbildningssystem, i arbetsmarknadsåtgärder, på
arbetsplatser samt i särskilda boenden.
Om vi i Sverige ska bli framgångsrika med integrationsarbetet förutsätts att de som möter våra
nysvenskar i skolor, på arbetsplatser och i boenden har en formell och adekvat utbildning för
uppdraget. Det har en Integrationspedagog!
LIA
En stor del av utbildningen, tio veckor, är LIA
”Lärande i arbete”. Då är du ute och praktiserar

dina nya kunskaper i någon av alla de organisationer som efterfrågar den här kompetensen och
som vi samarbetar med.
Samarbeten
Arbetsmarknadsenheter, behandlingshem, grundoch gymnasieskolor, Högskolan Väst, Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, Restad Gård, Rädda
Barnen, SFI, Studieförbund
Följande kommuner:
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Göteborgs stad, Lysekil,
Mellerud, Sotenäs, Stenungsund, Tanum, Trollhättan stad och Uddevalla.

”

Jag vill bidra till ett samhälle
där alla är inkluderade

Information om ansökan:
www.kunskapsforbundet.se/yh

Integrationspedagog
Kurser

YH-poäng

Dokumentation och kvalitetsarbete

10

Barn, unga och familj

20

Examensarbete

15

Hälsopedagogiska verktyg

10

Kommunikation, samtalsmetodik och konflikthantering

20

Kris, ångest och trauma

25

Perspektiv på kultur och etnicitet

30

LIA 1

25

LIA 2

25

Lärande, pedagogiska metoder och handledning

20

Professionellt förhållningssätt

15

Sverige för nyanlända

10

Totalt antal YH-poäng:

225
*med reservation för ändringar

Läs mer och ta reda på
om du är behörig till
utbildningen.
Nyfiken på någon annan
yrkesroll? Vi har fler utbildningar!

SVARA PÅ
ANTAGNINGSBESKED

SKICKA IN
ANSÖKAN

EN UTBILDNING
FÖR DIG?

Håll utkik efter ditt
antagningsbesked
som dyker upp under
vecka 25 som ett mail.

På vår webb hittar du:
- uppdaterad information
om ansökningsperioder
för våra yrkeshögskoleutbildningar
- hur du går till väga för
att söka
- samt hur urval går till

Kom ihåg att tacka ja
till din plats!

www.kunskapsforbundet.se/yh
Vuxenutbildningen
Trollhättan Vänersborg

Häng med oss i sociala medier och få en bild av
alla våra utbildningar för vuxna.

Kontakter
Utbildningsledare
Ann-Cathrine Zackrisson | 0521-72 18 64
ann-cathrine.zackrisson@kunskapsforbundet.se

Tf rektor
Catharina Karlsson | 0521-72 18 96

catharina.karlsson@kunskapsforbundet.se

Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

Studie- och yrkesvägledning
Ella Höglind
ella.hoglind@kunskapsforbundet.se

Allt börjar med en utbildning. Allt.

