
Barnskötarutbildning 

Yrkesutbildning för vuxna 

Osby Kommun erbjuder en utbildning till barnskö-
tare. Utbildningen vänder sig till både personer som 
vill bli barnskötare och till dem som önskar en kom-
petenshöjning inom yrket. 

Utbildningen till barnskötare ska ge kunskaper om 
förskolans och fritidshemmens olika uppdrag att 
erbjuda en god pedagogisk verksamhet samt ge kun-
skaper om barns behov, lärande och utveckling.  
 
Kurserna är utformade så att de ger möjligheter till 
heltids– eller deltids- distansstudier. Den är helt in-
dividualiserad och genomförs i den takt som passar 
just dig. Undervisning i arbetslivet kan tillföra ut-
bildningen viktiga kvaliteter, som gör att utbild-
ningsmålen nås i högre grad. 

Hela eller delar av utbildningen till barnskötare kan 

genomföras på en eller flera arbetsplatser. Lärande i 

arbetslivet ske i strukturerade former och med kvali-

ficerad handledning av både lärare och personal. 

Förkunskaper: Godkänt betyg i grundläggande 
svenska eller grundläggande svenska som andra-
språk. Tillgång till dator och internet med bra upp-
koppling är nödvändigt. 
Ansökan: Senast den 15 maj 2018 eller  senare i 
mån av plats. OBS! Bor du inte i Osby kommun ska 
du lämna din ansökan till vuxenutbildningen i din 
hemkommun. 
Studieekonomi: Studierna berättigar  till studie-
medel. Ansök på www.csn.se  
 
Övrigt: Utbildningen star tar  i 20 augusti 2018, 
men om det finns vakanta platser är det möjligt med 
kontinuerlig antagning under hela läsåret. 
 
Ansökan skickas till:  
Osby kommun.  
Osby Lärcenter/komvux.  
283 80 Osby 
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Barnskötarutbildning 

Kursutbud 

I samverkan med personal från förskoleverksamhet har vi kom-
mit fram till följande kurser för barnskötarutbildningen  

1. Pedagogiskt arbete, 200 p. Verksamheters histor ik, styrdo-
kument, det pedagogiska uppdraget, etik, barns rätt, arbetsmiljö 
och säkerhet, samverkansformer, pedagogisk planering, yrkes-
rollen, centrala begrepp/teorier. 
2. Kommunikation, 100 p. Kommunikationens betydelse för  
lärande och utveckling, grupprocesser, samtal på olika nivåer, 
konflikthantering, informationsteknik, framväxt av mediekul-
turer och användande av digitala medier, möten för utveckling, 
föräldrakontakter, utvecklingssamtal, samtalsmetodik. 
3. Pedagogiskt ledarskap, 100 p. Ledarskapsteor ier , pedago-
gik, metodik, genus, jämställdhet, planering, genomförande, 
dokumentation, utvärdering. 
4. Barns lärande och växande, 100 p. Barns lärande, utveckl-
ing och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teo-
rier, synen på barn, barndom och fostran, barns olika uppväxt-
miljöer, levnadsvillkor, vuxnas betydelse för barns lärande, ge-
nus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar, mediekulturer. 
5. Specialpedagogik 1, 100 p. Olika funktionsnedsättningar  
och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet, 
specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel, alterna-
tiva kommunikationssätt. 
6. Skapande verksamhet, 100 p. Skapande verksamheters 
betydelse för människors växande och lärande, kreativitet, pro-
cess inriktat skapande, alternativa teorier 
7.   Hälsopedagogik, 100 p. Innebörden av ett hälsofräm-

jande förhållningssätt, arbetsmiljöns påverkan på barns/vuxnas 

hälsa, inflytande, delaktighet, jämställdhet, rörelse, motorik, 

kost, stress, utomhuspedagogik, hållbar utveckling. 
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Information: 

Studie- och yrkesvägledare 
Ronald Engström 
Telefon: 0479-528 533 
E-post: ronald.engstrom@osby.se 
eller våra lärare i utbildningen 
Lena Joansson, lena.joansson@osby.se 
Mobil: 0709-888 565 
Marie Olsson, marie.olsson@osby.se 
Mobil: 0709-888 540 
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