Välkommen till Funktionshinderområdet vt-21
i Hässleholm på Norra station

Yrkesutgången riktar sig till dig som vill jobba inom Stöd och service till exempel på gruppbostad, daglig verksamhet,
som elevassistent eller personlig assistent. Du kommer att få mycket kunskaper om människor som har autism,
utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar.
KURSER SOM INGÅR
 Socialpedagogik 100p
 Specialpedagogik 2 100p
 Vårdpedagogik och handledning 100p
 Vård och omsorg specialisering 100p
Kurserna Socialpedagogik och Specialpedagogik 2 läses integrerat.

KURSLITTERATUR


Socialpedagogik av Helen Carlander, Bonnier utbildning (ISBN 52323533).
Online-boken kan beställas via Komvux.



Specialpedagogik 2 ersätts med artiklar och annat material på Itslearning



Vårdpedagogik och handledning av Agneta Blohm & Hannu Sparre,
Bonnier utbildning (ISBN 52314265). Online-boken kan beställas via
Komvux.

STUDIETID
21-01-18 – 21-06-04

Arbetsmarknadsförvaltningen / Komvux
Postadress: Hässleholms kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, Komvux, 281 80 Hässleholm
Besöksadress: Norra Stationsgatan 8A Telefon: 0451-762021
E-post: komvuxgy@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.komvuxhassleholm.se

TRÄFFAR och SCHEMA
Kurserna startar med första lektionen och introduktion vecka 4. Du behöver kurslitteraturen från start för att hinna
skaffa dig en överblick. Studiehandledning kommer att finnas på Itslearning från vecka 3. Itslearning är vår
lärplattform på webben och med antagningsbeskedet får du inloggningsinformation.
Vi träffas i Hässleholm på Norra station som ligger ca 200 m från resecentrum. Vi träffas ca 2 ggr/vecka, tisdag
förmiddag och hela torsdagen. Vid studiebesök och föreläsningar kan det bli ändrade tider.
Eftersom vi jobbar i en liten grupp så är en stor del av bedömningsunderlaget muntligt i form av samtal/diskussioner.

APL
I yrkesutgången ingår det sex veckor APL (v. 10-15). Praktikplatser finns inom daglig verksamhet, på gruppbostäder
och inom särskolan. APL görs främst i din hemkommun.
FÖRELÄSARE
Vi kommer att ha en del gästföreläsare som jag hoppas blir spännande att lyssna på och ställa frågor till.
STUDIEBESÖK
Målet är att vi ska kunna göra en del studiebesök. Vi diskuterar vad ni vill se och hur mycket tid ni vill avsätta.
UPPGIFTER
I kurserna ligger följande uppgifter:
 Samtal och diskussioner utifrån kurslitteraturen, aktuella artiklar, bilder och filmer
 Skriftliga uppgifter
 Webbkurser

KONTAKT
Om du har frågor om kurserna eller undrar över något annat är du välkommen att höra av dig till mig. Titta gärna in
på vår hemsida www.komvuxhassleholm.se

Maria Rosenqvist
maria.rosenqvist@hassleholm.se
0723-89 87 80
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