
Barnskötare - Elevassistent
(900p + 400p)

En yrkesutbildning med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformad för dig som 
vill arbete inom pedagogisk verksamhet med barn och unga. 

Yrkespaketet syftar till att ge dig:

• förmåga att arbeta med barns och ungas växande 
och lärande utifrån deras förutsättningar.

• förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin 

arbetsprocess.
• kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
• kunskaper om människors lärande och levnadsmil-

jöer.
• kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisations-

frågor samt förmåga att arbeta säkert och ergono-
miskt.

• kunskaper om grundläggande demokratiska värden 
och internationella överenskommelser och riktlinjer 
som styr olika verksamheter.

Utbildningen i sin helhet (1300 p) avser att ge elev-
en kunskaper för arbete som barnskötare alternativt 
elevassistent.

Utbildningen omfattar dels en bas med program-
gemensamma ämnen på 900 poäng och dels en 
påbyggnad på 400 poäng du väljer. Vissa kurser 
bygger på varandra och måste läsas i rätt ordning. 
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Komvux Österåker  
Möjligheternas skola - nära dig

Kurser som ingår i Bas, 900 poäng     
Etnicitet och kulturmöten 100

Grundläggande vård och omsorg 100

Hälsopedagogik 100

Kommunikation 100

Lärande och utveckling 100

Människors miljöer 100

Pedagogiska teorier och praktiker 100

Pedagogiskt ledarskap 100

Specialpedagogik 1 100

Påbuggnad, 400 poäng
Du väljer att läsa en av nedanstående påbyggnader:

Påbyggnad - Barnskötare, 400 poäng
Barns lärande och växande 100

Pedagogiskt arbete 200

Skapande verksamhet 100

Påbyggnad - Elevassistent, 400 poäng
Barns lärande och växande 100

Pedagogiskt arbete 200

Specialpedagogik 2 100

Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan 
eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i 
lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens 
arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller 
sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den 
pedagogiska verksamheten tillsammans med för-
skollärarna.

Elevassistenten arbetar i skolan med enskilda indi-
vider som är i behov av extra stöd. Elevassistenten 
kan också vara en extra hjälp i klassrummet under 
undervisningen, på raster och på fritids.


