
BARN OCH FRITID 

Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 

Mål 

Att ge den grundläggande kompetens som 

krävs för att kunna söka jobb som barnskötare 

enligt skolverkets yrkespaket mot arbete inom 

pedagogiskt och socialt arbete.  

Förkunskapskrav 

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska 

som andra språk årskurs 9 eller motsvarande. 

Utbildningstid 

Period 1: 230109-230609 
Period 2: 230821-240105 
Period 3: 240108-240607 

Innehåll 

Se baksidan 

Utbildningsanordnare 

Väglednings- och lärcentrum, VLC, tillsammans 
med Komvux i Kristianstad 

Studieekonomi 

Utbildningen är kostnadsfri. Inköp av  

litteratur står den studerande för liksom att da-

tor med kamera finns tillgänglig. Resor till och 

från APL-platsen betalar den studerande själv. 

Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN 

Ansökan 

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansö-

kan via webbansökan på vår hemsida 

www.kristianstad.se/vlc.  

Bilagor till ansökan; personligt brev och kopia 

på tidigare betyg samt intyg om man är inskri-

ven på Arbetsförmedlingen. 

För information samt upprättande av studieplan 

kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på 

Väglednings- och lärcentrum, VLC. Bor du i an-

nan kommun vänder du dig till vuxenutbildning-

en i din hemkommun.  

Sista ansökningsdag  20221204 
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BARN OCH FRITID 

Kursutbud 1340 poäng 

Kursinnehåll 
 
Vår 2023, period 1 
 
Introduktion, orienteringskurs    40 poäng 
Lärande och utveckling   100 poäng 
Människors miljöer   100 poäng 
Pedagogiskt arbete   200 poäng 
(APL 4 veckor) 
 
Höst 2023, period 2 
 
Hälsopedagogik   100 poäng 
Kommunikation    100 poäng 
Pedagogiska teorier och  
praktiker     100 poäng 
Pedagogiskt ledarskap   100 poäng 
(APL 4 veckor) 
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Vår 2024, period 3 

Etnicitet och kulturmöten  100 poäng 

Grundläggande vård och   
omsorg      100 poäng 
Specialpedagogik 1   100 poäng 

Barns lärande och växande 100 poäng 
Skapande verksamhet   100 poäng
(APL 4 veckor) 

 

Utbildningen bedrivs på heltid, 40 timmars ar-
betstid per vecka och 15% APL 
(Arbetsplatsförlagt lärande) ingår 

Vi börjar med en tvåveckors orienteringskurs 
som ska leda till grundläggande digital       
kompetens. 

Kristianstad kommun kräver för anställning som barnskötare att du också har godkända betyg i 
Engelska 5, Matematik 1a/b/c, Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 2. Körkort och tillgång till 
bil är också ett krav i Kristianstad. 
Har du inte alla betygen klara, men har körkort och Svenska 1 kan du bli anställd som 
barnskötarbiträde.  
 
Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, ta kontakt med studievägledarna på VLC 

Övrig information 

Utbildningen är lektionsbaserad och för att ha möjlighet att uppnå godtagbara kunskaper behö-
ver du vara närvarande på lektionerna på plats i skolan.  
För att kunna göra APL krävs utdrag från belastningsregistret.  
 
Du ska inom APL kunna arbeta mellan klockan  6.30 och 18.30 samt vara beredd på att ha din 
praktikplats ( APL ) var som helst inom Kristianstad kommun. 
Vill du själv ordna en praktikplats går det bra inom den privata verksamheten. 


