SPECIALISTBARNSKÖTARE
2 år, deltid, distans

Bli specialist och bidra
till utveckling.

SPECIALISTBARNSKÖTARE
2 år, halvtid, distans
Förskolan har i dag stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som antalet barn ökar.
Det finns ett stort behov av att öka kompetensen hos barnskötare som en del i
att täcka behovet av förskollärare. Under utbildningen lär du dig som idag arbetar
som barnskötare att jobba med utbildning i förskolan utifrån läroplanens mål,
huvuduppdraget är att stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget. Ett ansvarsfullt
jobb där du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar utbildningen samt
utför projektarbete i barngrupp. Du kommer också utveckla din förmåga att handleda
förskolans barnskötare samt elever under utbildning. Välkommen till en utbildning som
utvecklar både dig och förskolans verksamhet.
Utbildningens innehåll och upplägg
Utbildningen är på halvtid och distans med 3 obligatoriska träffar/termin på Campus Nyköping.
Följande kurser ingår i utbildningen: En förskola för alla, Examensarbete, Förskolan - en demokratisk arena, Förskolans
didaktik 1, Förskolans didaktik 2, Förskolans historia och uppdrag, Hållbar utveckling, Ledarskap, Lek och estetiska lärprocesser, Lärande i arbete, Lärande i arbete 2, Uppföljning, utvärdering och utveckling. Utbildningen omfattar 220 YH-poäng.
Praktik
Lärande i arbete (LIA), utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken
och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete.
Ansökan och behörighet
Din ansökan gör du på webben: campusnykoping.se. Sista ansökningsdag 3 maj.
För att vara behörig till utbildningen krävs att du har gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning. För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser
eller motsvarande, med betyget lägst E:
•
•

Pedagogiskt arbete, 200p
Barns lärande och växande, 200p

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används: betyg
och särskilt prov. Se webb för detaljerad information.
I samarbete med arbetslivet
Utbildningen till Specialistbarnskötare är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att våra samarbetspartners till exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen och/eller tar emot studerande på
LIA.

Utbildningsstart 19/8. Läs mer och gör din ansökan på campusnykoping.se
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