
 

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla din 

förmåga att arbeta med barns och ungas växande 

och lärande utifrån deras förutsättningar, din för-

måga att samverka, samarbeta och kommunicera 

med barn och vuxna. Du tränar din förmåga att 

planera, genomföra och utvärdera arbetsproces-

ser.  

Du får kunskaper om olika pedagogiska verksam-

heter, människors lärande och levnadsmiljöer. 

Genom utbildningen får du också kunskaper om 

arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt 

förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt. En del 

av utbildningen handlar om grundläggande demo-

kratiska värden och internationella överenskom-

melser och riktlinjer som styr olika verksamheter. 

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen be-

höver utbildningen kompletteras med ytterligare 

kurser.  

 

 

  VUXENUTBILDNINGEN STRÖMSTAD 

BARNSKÖTARE/ELEVASSISTENT 
Yrkesutbildning 1400 poäng på 1,5 år 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 
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Barnskötare arbetar med barn på förskolan, i fri-

tidshem och på skolor och lär dem om livet ge-

nom lek och äventyr. Att delta i lekar och aktivite-

ter är en stor del av barnskötarens arbete, som 

exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostun-

der. I arbetet ingår även att utveckla den pedago-

giska verksamheten tillsammans med förskollärar-

na.  

Elevassistenter stödjer elever och lärare för att göra 

lärandet lättare. De arbetar i skolan med enskilda 

individer som är i behov av extra stöd. Elevassisten-

ten kan också vara en extra hjälp i klassrummet un-

der undervisningen, på raster och på fritids. Arbets-

uppgifterna kan variera mycket vilket gör jobbet om-

växlande.  

https://unsplash.com/s/photos/chef?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


FAKTA OM UTBILDNINGEN 

BARNSKÖTARE/ELEVASSISTENT 

Utbildningsperiod 1:  

30 augusti 2021 - 14januari 2022  

Utbildningsperiod 2:  

17 januari 2022 - 3 juni 2022  

Utbildningsperiod 3:  

29 augusti 2022—13 januari 2023  

Utbildningstyp:  

Yrkesutbildning, vuxenutbildning  

på gymnasial nivå 

Poäng: 1400 poäng 

Utbildningstakt: Heltid 

Plats för undervisning: 

Vuxenutbildningens lokaler på  

Strömstad Gymnasium 1 dag/vecka, res-

ten är självstudier. APL 4 veckor/termin. 

Förkunskaper: Svenska grund eller 

Svenska som andraspråk grund 

Studieekonomi:  

Utbildningen är CSN-berättigad 

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri 

men du bekostar själv kurslitteratur, dator 

resor till  APL-plats etc  

Sista ansökningsdag:  

7 juni 2021 

Ansökan:  

stromstad.se/vuxenutbildning 

Där finns länk till webbansökan 

Bifoga när du ansöker:  

Kopia på betyg och/eller intyg som styrker 

dina förkunskaper 

I utbildningen använder vi av oss av di-
gital läroplattform. Du bör därför ha till-
gång till egen dator och internetupp-
koppling.  

KONTAKTA OSS 

Sara Fröberg 
Studie- och yrkesvägledare 
0526-195 22  
sara.froberg@stromstad.se 

Åsa Borneland 
Rektor 
0526-195 36  
asa.borneland@stromstad.se 

Mia Johansson 
Administratör 
0526-195 04 
maria.johansson@stromstad.se 

BESÖK OSS 

Strömstads  
Vuxenutbildning 
Tångenvägen 2 
452 35 Strömstad 

 FÖLJ OSS 

Strömstads  
Vuxenutbildning 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 

Kurser—Termin 3 Poäng 

Etnicitet och kulturmöten 100 

Kommunikation 100 

Pedagogiskt ledarskap 100 

Skapade verksamhet 100 

Specialpedagogik 2 100 

Kurser—Termin 1 Poäng 

Lärande och utveckling 100 

Människors miljöer 100 

Specialpedagogik 1 100 

Barns lärande och växande 100 

Kurser—Termin 2 Poäng 

Grundläggande vård och omsorg 100 

Hälsopedagogik 100 

Pedagogiska teorier och praktiker 100 

Pedagogiskt arbete 200 


