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Vuxenutbildning Tierp

Barnskötare
Elevassistent
En yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom förskola och
fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du direkt påbörja
din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får även en bra
utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis
förskollärare. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom barn
och fritid.

BARNSKÖTARE/ELEVASSISTENT
Omfattning: 1400 poäng
Utbildningens längd: 70 veckor
Studieformer: Distans
I utbildningen barnskötare/elevassistent får du
kunskaper om bland annat pedagogik, skapande
verksamhet, specialpedagogik och barns lärande och
växande. Du får lära dig om det vardagliga arbetet
på en förskola, att planera, genomföra, dokumentera
och utvärdera aktiviteter, skapande verksamhet och
hur barn utvecklas och lär.
Utbildningen kan du läsa på distans. I utbildningen
ingår praktik (APL) där du får omsätta dina kunskaper
ute i en verksamhet och lära dig mer om vad yrket
innebär.

Förkunskaper
Svenska eller svenska som andraspråk.

Studieformen Distans
Att studera på distans
Du studerar självständigt via vår webbaserade
lärplattform där du har tillgång till allt studiematerial.
All kommunikation med din lärare sker via lärplattformen. Obligatoriska praktiska övningar och
examinationer bokas via skolan och genomförs i
Tierp-Östhammar.

Att studera på KUI
Yrkeskompetenta lärare
Här arbetar inspirerande och engagerade lärare som
har både pedagogisk kompetens och yrkeskompetens.
Webbaserad lärplattform
Alla elever får tillgång till vår webbaserade lärplattform som du har tillgång till dygnet runt, via en dator
med internetuppkoppling. Där kan du kommunicera
med dina lärare, lämna in uppgifter och hitta material
till kurserna.
Praktiska övningar
I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment
som du genomför i Tierp-Östhammar.. Praktiska
övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet.
Inlästa läromedel
Inlästa läromedel är en ljudversion av den tryckta
läroboken. Du kan vid behov få tillgång till inläst
kurslitteratur. Du kan lyssna på en ljudversion av den
tryckta kursboken via webben eller mobilen – precis
när och var du vill!

Kurser

Poäng

Etnicitet och kulturmöten

Kurskod

100

SOIETN0

100

GRUGRD0

100

HALHAL0

Kommunikation

100

PEDKOU0

Lärande och utveckling

100

PEDLÄR0

Människors miljöer

100

PEDMÄI0

100

PEDPED0

100

PEDPEG0

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE01

Specialpedagogik 2

100

SPCSPE02

100

PEDBAS0

200

PEGPEA0

100

PEGSKP0

Grundläggande vård och
omsorg
Hälsopedagogik

Pedagogiska teorier och
praktiker
Pedagogiskt ledarskap*

Barns lärande och
växande
Pedagogiskt arbete*
Skapande verksamhet

* Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 4 veckor

SLI Play - digitalt utbildningsmaterial
Du kan få tillgång till SLI Play. SLI Play är Mediacenters portal för digitalt utbildningsmaterial som
består av film, TV, radioprogram, Wikipedia och
Nationalencyklopedin.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande
APL innebär att du praktiserar det du läst och lär dig
nya saker på en arbetsplats. Den är en naturlig del
av din yrkesutbildning. Din praktik genomför du på
en arbetsplats med stöd av handledare och lärare.
Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet
att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete
efter studierna.

Vad kostar utbildningen?
Utbildningen är kostnadsfri och du kan söka studiemedel
från CSN. Läs mer via csn.se.

Validering
Elev har möjlighet till kartläggning, validering och
prövning mot betyg via KUI. Kompletterande utbildning
studerar eleven via sin hemkommun.

Du ansöker via Tierp kommuns vuxenutbildning. Ansökningsblankett hittar
du via knappen nedan.
Behöver du hjälp med ansökan?
vuxenutbildningen@tierp.se

Kontakta kommunen
Vuxenutbildningen i Tierps kommun
Palmgatan 11, C-huset
815 38 Tierp
0293-21 83 68
vuxenutbildningen@tierp.se

Kontakt KUI
KompetensUtvecklingsInstitutet
Tierp-Östhammar UtbildningsCenter
010-434 07 70
tierp-osthammar@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet
Tierp
Hos KUI får du kompetens
som gör skillnad!

sseGör en intre
vår
anmälan på
hemsida!

Följ oss i sociala medier

Facebook @kompetensutvecklingsinstitutet
Instagram @kui_barnochfritid
Twitter @kui_sverige
Youtube - KUISweden
LinkedIn - kompetensutvecklingsinstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet är
ett auktoriserat utbildningsföretag i
Almega Utbildningsföretagen. Auktorisationen är en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet inom
vuxenutbildningen. Den gör det lättare
för utbildningsköpare och deltagare att
värdera de tjänster som erbjuds.

KompetensUtvecklingsInstitutet är medlemmar i ViS - en
branschorganisation som tar
vi tillvara vuxenutbildningens
intressen gentemot riksdag,
regering, centrala myndigheter
och organisationer.

ISO 9001:2015
certifiering – Kvalitet
KUI är dedikerade till att
systematiskt förbättra sin
kvalitet och överträffa sina
kunders förväntningar.
ISO 14001:2015
certifiering – Miljö
KUI lever upp till konkreta
och erkända miljökrav. Vi tar
ansvar för miljön gentemot
kunder, personal, ägare och
övriga intressenter.

