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Studie- och yrkesvägledare  

Carina Emme 

carina.emme@ronneby.se 

0457-61 85 01 

Rektor 

Katarina Dennerhed 

Katarina.dennerhed@ronneby.se 

0457-61 84 03 

Administratör 

Johanna Carlsson 

johanna.carlsson@ronneby.se 
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Besöksadress  
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372 38 Ronneby 

ANSÖKAN  
Vi vill ha in en ansökan med 
eventuella betygskopior och ett 
personligt brev. I brevet skriver du 
lite om dig själv och varför du vill 
gå utbildningen. Bifoga också ett 
utdrag ur belastningsregistret.  

 

 

 

Utbildning till barnskötare 

• Utbildningen är anpassad för att passa kommunens behov av 
barnskötare 

• Kursen startar på höstterminen och pågår t.o.m. vårterminens 
slut, vilket innebär att du blir färdig att börja jobba redan till 
sommaren 

• Utbildningen är 43 veckor lång och du har sammanlagt 10 
veckors obligatorisk APL (ArbetsPlatsförlagtLärande)  

• Utbildningen består av sammanlagt 1 000 poäng. APL är fördelat 
på två tillfällen hos kommunens olika förskolor. Där har du en 
handledare, som följer dig i ditt arbete på förskolan. 

 

Utbildningsmål: Kursen ger grundläggande yrkeskunskaper för 
barnskötare med inriktning på pedagogik. När utbildningen är färdig 
kommer du att ha de kunskaper, som krävs för att jobba som 
barnskötare i kommunens barnomsorg. 

Mer information om din utbildning finns på nästa sida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carina.emme@ronneby.se
mailto:johanna.carlsson@ronneby.se


 

 
 

Vuxenutbildningen Knut Hahn - Yrkesvux 

 
KONTAKT 
Studie- och yrkesvägledare  

Carina Emme 

carina.emme@ronneby.se 

0457-61 85 01 

Rektor 

Katarina Dennerhed 

katarina.dennerhed@ronneby.se 

0457-61 84 03 

Administratör 
Johanna Carlsson 
 
johanna.carlsson@ronneby.se 

0457-61 83 59 

Besöksadress  
Fridhemsvägen 17 
372 38 Ronneby 

 
 

 
 

         

Omfattning: Heltidsstudier. 

 

Studietid: 43 veckor/ 2 terminer 

 

Kursstart: Se hemsida 

 

Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt.  

 

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri. 

 

Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN. 
Om du saknar grundskola och gymnasiekompetens 
finns möjlighet till högre bidrag. Läs mer på 
www.csn.se. 

 

Anordnare: Yrkesvux Ronneby 

 

Termin 1 

Studieförberedande introduktionskurs 100 p  

Lärande och utveckling  PEDLÄR0 100 p 

Pedagogiskt arbete  PEGPEA0 200 p  

Hälsopedagogik,  HALHAL0 100 p  

  

Termin 2 

Pedagogiskt ledarskap,  PEDPEG0 100 p  

Människors Miljöer  PEDMÄI0 100 p  

Barns lärande och växande,  PEDBAS0 100 p  

Specialpedagogik,  SPCSPE01 100 p  

Skapande verksamhet  PEGSKP0 100 p 
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