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 Plats: Björkhagsskolan, Edskevägen 18, Hofors 

 
 Förkunskapskrav: 

 
Grundskolebetyg eller motsvarande. 
Godkända betyg i svenska/svenska som 
andraspråk och matematik på grundskolenivå. 
Goda språkkunskaper är mycket viktigt. 
 

Barnskötare/elevassistent  
Utbildningen ger dig kunskaper för arbete inom pedagogisk 
verksamhet, som förskola, fritidshem eller grundskola.  
Det är inom dessa verksamheter det arbetsplatsförlagda 
lärandet (APL) förläggs.  
 

Stöd och service inom 
funktionshinderområdet 
Utbildningen ger kunskaper för att arbeta med stöd och 
service inom funktionshinderområdet.  
Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) sker inom daglig 
verksamhet, på grundsärskola, förskola eller skola. 

 Kurstid: Augusti 2023 – december 2024 
   

   Kurser             Termin 1-2: Kommunikation 100 p 
  Lärande och utveckling 100 p 
  Pedagogiskt ledarskap 100 p 
  Hälsopedagogik 100 p 
  Människors miljöer 100 p 
  Barns lärande och växande  100 p 
  Socialt arbete 1 100 p 
  Pedagogiskt arbete 200 p 

                          Termin 1-3: Naturguidning 100 p 

                          Termin 3: Specialpedagogik 1 100 p 
  Specialpedagogik 2 100 p 
  Skapande verksamhet 100 p 
  Aktivitetsledarskap 100p 
  Komvuxarbete 100p 

  Summa: 1500p 
 

OBS! Ange i ansökan inom vilken verksamhet du önskar göra praktik.  
Är det inom förskola, fritidshem, i skolan med elevassistent eller  
arbete med barn eller vuxna i behov av särskilt stöd?  
 
 
  

 Då goda språkkunskaper är mycket viktigt för att klara den här 
utbildningen och yrket kommer vi att erbjuda en orienteringskurs i 
yrkessvenska. 
 

  

Yrkesexamen: Observera att du inte automatiskt får en yrkesexamen genom 

utbildningen, vilket en del kommuner kräver för fast anställning.  
För att uppnå en fullständig yrkesexamen, enligt Skolverkets krav, måste du ha läst 
gymnasiekurser på sammanlagt 2400 p, varav 2250 p ska vara godkända.  
Du ska ha godkända betyg i Svenska 1/Svenska som andra språk 1, Matematik 1, 
Engelska 5 samt ett godkänt Gymnasiearbete.  Du behöver även ha betyg i en eller 
flera kurser i Historia, Samhällskunskap, Religion och Naturkunskap. 
 

Utbildningen på Barn och Fritid Yrkesvux vänder sig till 
dig som vill bli barnskötare och arbeta med barn i olika 
åldrar, samt till dig som vill arbeta med stöd och service 
till människor med olika funktionsvariationer. 

 I utbildningen varvas teori och praktik. Den teoretiska 

undervisningen sker på Björkhagsskolan i Hofors och praktiken 

försöker vi i möjligaste mån anpassa efter dina önskemål.  
 

 Vid en eventuell antagning till utbildningen ska du lämna in ett 

utdrag ur belastningsregistret redan vid kursstart. 


