
BARNSKÖTARUTBILDNING PÅ DISTANS 
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå 

Vill du gå en kort utbildning som leder till jobb? Vi 
erbjuder en utbildning till barnskötare/elevassistent 
på distans utan fysiska möten. 

Om utbildningen 
Barnskötarutbildningen är till för dig som vill arbeta som 
barnskötare och elevassistent. Utbildningen avser att ge 
dig kunskaper för arbete inom barnomsorg och skola. För 
dig som har arbetserfarenhet finns möjlighet till validering 

vilket kan förkorta din studietid.  

Efter avklarad utbildning 
Du har de färdigheter som krävs för anställning inom 
barnomsorgen och skolan efter avklarad utbildning. 
Barnskötare arbetar oftast på förskolor och  

elevassistenter arbetar vanligtvis på skolor och fritidshem.  

Praktik 
I utbildningen ingår 12 veckors praktik. Personligt upplägg 
av praktik kan anpassas efter överenskommelse med 
lärare och arbetsplats. Det krävs ett utdrag ur  

belastningsregister till praktikplatsen.  

Utbildningsanordnare och utbildningsort 

Osby Komvux (Lärcenter) 

Utbildningstid 
Period 1: 2022-02-07—2022-06-24 
Period 2: 2022-08-08—2023-06-23 

66 veckor totalt för 1400 poäng.  

Antal platser 

25 

Studietakt 

Heltid, 100% 

Studieekonomi 

Utbildningen är CSN-berättigad. 

Förkunskapskrav 
Lägst betyg E i grundläggande svenska/svenska som 
andraspråk delkurs 4 eller motsvarande. Tillgång till dator, 
webbkamera och internet med bra uppkoppling är  

nödvändigt. Du behöver ha god datorvana. 

Ansökan och kursstart 
Kursstart: 7 februari 2022. 
Ansökan görs tillsammans med  
studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.  
Ansökningstid: 6 sep—21 oktober 2022 
Ansökningswebb: www.osby.se/komvux 
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BARNSKÖTARUTBILDNING PÅ DISTANS 
Kursutbud 

Kursinnehåll 

Barnskötare—Elevassistent Bas, 900p   Poäng 

Kurs 

Lärande och utveckling      100 

Pedagogiska teorier och praktiker     100 

Kommunikation       100 

Pedagogiskt ledarskap      100 

Etnicitet och kulturmöten      100 

Människors miljöer       100 

Hälsopedagogik       100 

Grundläggande vård och omsorg*    100 

Specialpedagogik 1      100 

 

Påbyggnad—barnskötare/elevassistent, 500p  Poäng 

Kurs 

Pedagogiskt arbete       200 

Skapande verksamhet      100 

Barns lärande och växande     100 

Specialpedagogik 2      100 

 

 

*HLR ingår 
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Kontaktpersoner 

Har du frågor kring utbildningen,  

vänligen kontakta: 

 

Mirsada Hodzic 

Yrkeslärare 

Telefon: 0709-888565 

E-post: mirsada.hodzic@osby.se  

 

Therésa Keric 

Studie- och yrkesvägledare 

Telefon: 0479-528 533 

E-post: theresa.keric@osby.se  

 

 

Validering 

Har du tidigare yrkeserfarenhet från  

barnomsorg kan det ge möjlighet till  

validering.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


