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BARNSKÖTARE
-YRKESKURS PÅ ESKILSTUNA FOLKHÖGSKOLA
Vill du arbeta med barn i förskolan? I samverkan med Eskilstuna kommun startar vi
en ettårig yrkesutbildning till barnskötare som ger en god grund att stå på för dig som
vill arbeta inom förskolan.
Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps man åt. Att jobba
som barnskötare är aktivt och på många förskolor är barn och personal utomhus en stor
del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling.
Som barnskötare är du en viktig del av barnens vardag där din uppgift är att ge dem en
trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar.
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. Oavsett är det en viktig
del av arbetet att hålla kontakten med föräldrarna. Därför är det ett krav att du kan uttrycka
dig väl på svenska såväl i tal som i skrift.
Utbildningen innehåller kurser inom bland annat pedagogiskt ledarskap och barns lärande
och växande.
Du kommer att studera 100% platsbundet men även flexutbildning är möjligt för dig som
har en fast anställning på en förskola/skola. Vissa av platserna är reserverade av Eskilstuna
kommun.
Kursens syfte
Då behovet av barnskötare är stort inom Eskilstuna kommuns förskolor vill vi snabbutbilda personer som kan arbeta där. Utbildningen innehåller kurser inom ett flertal kunskapsområden som är centrala för yrket som barnskötare.
Kurstid
1 år, se skolans hemsida för start- och slutdatum
Studietakt
100%
Ansökan
Sök via eskilstunafolkhogskola.nu
För mer information om kursplanen besök www.eskilstunafolkhogskola.nu

