
                  Vuxenutbildningen 
                                              - en del av Campus Laholm 

Yrkespaket 

 

Campus Laholm – Vuxenutbildningen 
Skottegränd 3 - 312 31 Laholm 

Telefon: 0430 – 15000 växel 

BARNSKÖTARE / ELEVASSISTENT, 1 350 poäng 
 
Om yrkespaket 
Yrkespaketet består av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden 
ställer för att kunna anställa. Paketet kan också ligga till grund för vidare studier. 

Den som har slutfört ett yrkespaket får ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser  
som är slutförda och betyg på de olika kurserna. Utdraget kompletteras med en bilaga som tydligt 
redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för. 
 

Yrkespaket Barnskötare / Elevassistent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

         

                                                                                              V.g. vänd… 

Baskurser  950 p Kurskod 

Orienteringskurs 50 KGYORI11A                      

Lärande och utveckling 100 PEDLÄR0                          

Etnicitet och kulturmöten 100 SOIETN0 

Specialpedagogik 1  100 SPCSPE01 

Pedagogiskt ledarskap  100 PEDPEG0 

Pedagogiska teorier och praktik 100 PEDPED0 

Människors miljöer 100 PEDMÄI0 

Kommunikation 100 PEDKOU0 

Hälsopedagogik 100 HALHAL0 

Grundläggande vård och omsorg 100 GRUGRD0 

 
Val A - påbyggnadskurser Barnskötare 400 p Kurskod 

Pedagogiskt arbete 200 PEGPEA 

Barns lärande och växande 100 PEDBAS0 

Skapande verksamhet  100 PEGSKP0 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)  ingår  
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Utbildningens mål 
Yrkespaketet Barnskötare / Elevassistent syftar till att ge eleven:  

 
• förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.  
• förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.  
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.  
• kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.  
• kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.  
• kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och 
  ergonomiskt.  
• kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och 
  riktlinjer som styr olika verksamheter.  
 

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med  

ytterligare kurser. Vi förutsätter du har tillgång till egen dator.  

 

 

Val B - påbyggnadskurser Elevassistent 400 p Kurskod 

Pedagogiskt arbete 200 PEGPEA 

Barns lärande och växande 100 PEDBAS0 

Specialpedagogik 2  100 SPCSPE02 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)  ingår  

Utbildningens omfattning 54 veckor   950 p bas + 400 p val = 1 350 poäng 

Utbildningens plats Campus Laholm i samarbete med förskola och skola 

Behörighet Kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller 

svenska som andraspråk samt personligt brev. 

Bifogat utdrag ur belastningsregistret. 

Kursstart 2021 – 01 – 11  

Sista ansökningsdatum 2020 – 11 – 06 

Ansökan till Vägledningscentrum, Skottegränd 3, 312 31 Laholm 

Telefon: 0430 – 265 00 

e-post: vagledningscentrum@laholm.se 


