Studera som vuxen

Utbildning på gymnasial nivå
(startar under förutsättning att erforderliga beslut tas):

Barnskötare bas
900 gymnasiepoäng
Start januari 2019
Sök senast 30/11!

www.aanc.se/kommunal-vuxenutbildning

Är du intresserad av att tillsammans med lärare i förskolan skapa förutsättningar för barns kreativitet och lärande? Genom att få kunskaper om t. ex.
språklig utveckling och samspel kan du bidra till förskolans uppdrag att erbjuda en god pedagogisk verksamhet. För att ge våra barn det de behöver
för att utvecklas måste vi ha kompetent personal som arbetar i ett team.
Skulle du vilja vara en i det teamet? Då kan den här utbildningen vara vägen till jobb!
Det råder ett stort behov av utbildade barnskötare i Arvika och möjligheterna till
arbete efter avslutad utbildning är mycket goda. Utbildningen Barnskötare Bas ger dig
kunskap för arbete inom pedagogisk verksamhet och kan byggas på med 400 poäng
för arbete som barnskötare.
Vi erbjuder dig ett kurspaket, som består av en del av de programgemensamma
ämnena för Barn och fritidsprogrammet. Det är nationella kurser, fastställda av
Skolverket och de ger betyg som du kan bygga vidare på. I utbildningen ingår två
perioder med arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Kurser som ingår:
Lärande och utveckling, 100 p		
Pedagogiskt ledarskap 100 p			
Människans miljöer 100 p			
Kommunikation 100 p				
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p

Specialpedagogik 1, 100 p
Grundläggande vård och omsorg 100 p
Hälsopedagogik 100 p					
Etnicitet och kulturmöten 100 p		

Utbildningstid: Start vecka 4 2019, 38 veckor totalt
Plats: Utbildningen är förlagd till Arvika Näringslivscentrum tre dagar i veckan
APL: Åtta veckor uppdelat på två tillfällen
Behörighet: Betyg i svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskola eller
på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning
Finansiering: Utbildningen är studiemedelsberättigande
Övrigt: Under utbildningen ska ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret lämnas in
till Arvika kommun.
Sista ansökningsdag 30 november
Om du är folkbokförd i annan kommun än Arvika så behöver du få godkännande från
din hemkommun om du vill läsa hos oss. Kontakta studievägledare i din hemkommun!
Kontaktuppgifter
Har du frågor kan du maila till info.vlc@aanc.se eller ringa Vägledningscentrum på
telefonnr. 0570-749 287 eller 0570-749 289.

