YRKESVUX

BARN OCH FRITID

Gymnasial yrkesutbildning | 1550 poäng | Vänersborg | Heltid
Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning.
Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Barn och fritid - För vem?
Vill du arbeta med pedagogik, lärande och kommunikation inom området barn och fritid? Detta är utbildningen för dig som vill arbeta pedagogiskt med människor i alla åldrar, möta dem i deras vardag, leda
dem, stötta och utveckla dem. Här får du en bra grund för arbete inom förskola, skola, idrott, friskvård, fritidsverksamhet eller omsorgen för funktionsnedsatta. Du får även en bra grund om du vill studera vidare .
Omfattning
Utbildningen kommer genomföras på heltid under tre studieperioder motsvarande 1,5 år.

Innehåll
Barn och fritid är en utbildning som ger
dig kompetens att arbeta med barn och
unga inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet.

Arbetsmarknad och yrken
Det är en stor efterfrågan på utbildad
personal inom barn och fritid, framför allt
inom förskolan.

I utbildningen ingår även APL (arbetsplatsförlagt
lärande) i varje studieperiod. Det ger dig en praktisk
inblick i kommande yrkesliv.

Efter utbildningen kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får
även bred grund om du vill vidareutbilda dig.

Se webb för
ansökningstider

kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
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Vuxenutbildningen

Studieperioder och poäng
Studieperiod 1

Studieperiod 2

Studieperiod 3

2021-01-18 - 2021-06-04

2021-08-23 - 2022-01-07

2022-01-17 - 2022-06-03

Reservation för ändringar i studieperioderna

KURSER
Poäng
Barns lärande och växande

100

Poäng
Grundläggande Vård och omsorg

100

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt arbete

200

Pedagogiskt ledarskap

100

Skapande verksamhet

100

Specialpedagogik 1

100

Specialpedagogik 2

100

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Gymnasiearbete

100

Orienteringskurs

50

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kostnader för utbildningen

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från
praktikplatsen (APL). Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se

Förkunskapskrav
Minst betyg godkänt/E i svenska eller svenska som
andraspråk samt matematik och samhällskunskap
från grundskola eller motsvarande.

Sök utbildningen
Använd webbansökan | Komvux.
Du hittar den på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux
BankID
För webbansökan behöver du ett BankID.
Antagningsbesked
Du får ett antagningsbesked med post samt e-post.
Där hittar du viktiga datum som du behöver ha koll på.

Glöm inte att titta här
Du kan fritt söka gymnasiala yrkesutbildningar som erbjuds på vuxenutbildningen i
dessa kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål.
Se hemsidan för mer info & länkar.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen
Du hittar kontaktformulär här:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning
Där hittar du även tider för telefon och drop-in.
Tänk på att under ansökningstider kontakta studievägledningen i god tid och eventuellt
boka tid för ett längre samtal.

Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg
Nils Ericsonsgymnasiet, T-huset | Trollhättan

www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
infovuxkfv@kunskapsforbundet.se
Telefonväxel: 0521-72 27 40

En del av Kunskapsförbundet

