
  
 
 
 

Kinda lärcentrum 
 

Lärlingsutbildning  
Barnskötare-/elevassistent, 1300 poäng 
När: Intag varje termin i mån av plats. Ansökningstider för alla yrkesutbildningar publiceras på 

Kinda.se/Kinda lärcetnrum/Vuxenutbildningen. 

Intresseanmälan: sker via ansökningsblankett som du kan ladda ner genom hemsidan 

Kinda.se/Kindalärcentrum/Barn- och fritidsutbildning.  

För vem: 
För dig som redan arbetar inom barnomsorg, skola, fritidshem men saknar hela eller delar av 

utbildningen. För att delta i lärlingsutbildningen behöver du ha en anställning eller lärlingsplats 

på minst 70%. Om anställningsprocenten är lägre måste du kunna komplettera med 

lärlingspraktik så att sammanlagd arbetsplatsförlagt lärande uppgår till minst 70%. 

Omfattning:  
Tre terminer med sammanlagt minst 1300 poäng. 

Möjlighet att validera tidigare kunskaper. 

Hur: 
Större delen av din utbildning genomförs på din arbetsplats där din lärare regelbundet  besöker 

din arbetsplats och följer upp din kunskapsutveckling tillsammans med din handledare.  

Du får också uppgifter att lösa via en digital lärplattform (Google Classroom).  

Minst en dag i veckan kommer du att delta i gemensamma teoretiska pass i form av lektioner 

eller gruppsamtal på Kinda lärcentrum.  

Förkunskapskrav och övriga villkor för antagning: 
För att klara utbildningen behöver du kunskaper i svenska/svenska som andraspråk, matematik 

och samhällskunskap motsvarande grundskolans årskurs 9. För att ansökan ska behandlas 

måste betyg, intyg eller nivåtest som styrker dina förkunskaper bifogas.   

Du behöver också grundläggande datakunskap och tillgång till dator med internetuppkoppling 

för att kunna genomföra de delar av utbildningen som sker genom lärplattformen. 

Studieekonomi: 
Utbildningen är kostnadsfri för dig, men du betalar själv eventuella resor samt all din 

kurslitteratur.  Du kan ha rätt till studiemedel från CSN om du inte har för hög inkomst. Ansökan 

görs via www.csn.se. 

Utbildningen följer riktlinjer från Skolverket för att erbjuda en utbildning som gäller i hela 

Sverige. På baksidan kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen. 

  

https://www.kinda.se/utbildningochbarnomsorg/kindalarcentrum/vuxenutbildning.4.4f7632f2154608a6c0645086.html
https://www.kinda.se/4.2aaf5fe7177108f8e19b58a.html
http://www.csn.se/


 
 
 

Kinda lärcentrum 
 
Yrkespaketet som omfattar 1300 poäng, är sammansatt av kurser från barn- och 
fritidsprogrammet på gymnasieskolan.  
 

Kurser som kan ingå i din utbildning 
Baspaket  

Etnicitet och kulturmöten  

Grundläggande vård och omsorg 

Hälsopedagogik  

Kommunikation  

Lärande och utveckling   

Människors miljöer  

Pedagogiska teorier och praktiker  

Pedagogiskt ledarskap  

Specialpedagogik 1  

 

900 p 

100 p 

100 p 

100 p 

100 p 

100 p 

100 p 

100 p 

100 p 

100 p 

Påbyggnadspaket  

Barns lärande och växande 

Pedagogiskt arbete  

Skapande verksamhet 

(barnskötare) eller 

Specialpedagogik 2 

(elevassistent)  

Valbara kurser  

exempel: 

Gymnasiearbete  

Aktivitetsledarskap 

Naturguidning 1  

400 p 

100 p 

200p  

100 p  

 

100 p 

 

max 200 p 

 

100 p  

100 p  

100 p 

 
Utbildningens mål  
Yrkespaketet syftar till att ge eleven:  
• 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 levnadsmiljöer.  

• kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.  

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

För att uppnå gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med fler kurser. 

 
Kontaktuppgifter 
 
Yrkeslärare Inger Carlström 
Telefon: 0494-194 27  
Epost: inger.carlstrom.@kinda.se  
 
Studie och yrkesvägledare Kristina Kvarnberg 
Telefon: 0494 –191 29 
E-post: kristina.kvarnberg@kinda.se  

 
Postadress: Kinda lärcentrum, Box 1, 590 40 Kisa 
Besöksadress: Storgatan 9, 590 38 Kisa 
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