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Vill du arbeta med barn? Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse 
under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Oftast arbetar du på en kommunal eller privat förskola, 
men det kan också vara på ett föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i drift och verksamhet.

Tillsammans med en förskollärare har du ansvar för en barngrupp på en avdelning. Barnen kan vara i  
barnomsorgen från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar skolan. 

Denna utbildning ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt  
förskolans pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare inom  
barnomsorgen. 

Som lärling får du lära dig ett nytt yrke direkt på arbetsplatsen. Upp till 30% av utbildningen genomförs i 
skolans lokaler och 70% av utbildningen sker direkt på en arbetsplats. Din utbildning planeras och 
genomförs med stöd av en yrkeskunnig handledare på arbetsplatsen och lärare från vuxenutbildningen.

I utbildningen varvas teori och praktik och studierna sker både i grupp och enskilt. Studierna bedrivs på  
heltid och detta innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt närvara vid teoretiska  
genomgångar och undervisning i skolan. 

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasialnivå för vuxna. Utbildningarna ska 
ge möjligheter till arbete efter genomgången utbildning. 

Utbildningen anordnas i samarbete mellan kommunerna Kumla, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, 
Ljusnarsberg och Sydnärkes Utbildningsförbund. Innevånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen.

Barnskötare - lärlingsutbildning, 1 100 poäng



Ansökan
För att ansöka till yrkesutbildningen behöver du skriva ut och fylla i ansökningsblanketten 
samt skicka in den till oss. Du hittar ansökningsblanketten på vår hemsida -  
karlskoga.se/yrkesvux
Tänk på att du behöver bifoga en kopia på ditt betyg/intyg för att din ansökan skall vara full-
ständig. Vi handlägger inga ofullständiga ansökningar och tillåter inte sena kompletteringar.

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kontaktar du oss via e-post:  
yrkesvux@karlskoga.se - så skickar vi blanketten till dig med posten. 

Inför antagning till yrkesutbildning kan intervjuer förekomma. 

Är du inte folkbokförd i Karlskoga/Degerfors kontaktar du en studie- & yrkesvägledare i din 
hemkommun för att göra en ansökan.  

Mer information, kontaktuppgifter och information om ansökningsdatum finns på 
www.karlskoga.se/yrkesvux

Förkunskapskrav 
Godkända grundskolebetyg från årskurs 9 i:
• Svenska/Svenska som andraspråk
• Matematik
Alternativt
Godkända betyg från kommunal vuxenutbildning:
• Svenska/Svenska som andraspråk, delkurs 4, på grundläggande nivå.
• Matematik, delkurs 3, på grundläggande nivå.
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Kurser som ingår i utbildningsplanen

Kurser Poäng
Etnicitet och kulturmöten 100 p
Grundläggande vård och omsorg 100 p
Hälsopedagogik 100 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Skapande verksamhet 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p
Pedagogiska teorier och  praktiker 100 p


