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Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och 
stimulerande vistelse under den tid då de är på förskolan.  

I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med 
arbetsuppgifterna, men det är förskolläraren som har det pedagogiska 
ansvaret. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är 
läroplanen för förskolan. Barnskötaren ser till att alla barn får 
uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn 
kommer till skada. På många förskolor är barn och personal utomhus 
en stor del av dagen. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig 
del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn 
trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn. 

Utbildningen 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. 

Utbildningen innehåller två APL-perioder där lär du dig delar av yrket 
av en yrkesverksam handledare som noga följer upp din utveckling.  

Ansökan görs via blankett som finns på skolans hemsida. Maila din 
ansökan till carina.emme@ronneby.se  

För att din ansökan ska behandlas ska du även lämna in ett personligt 
brev samt kopior på dina tidigare betyg/intyg. 

 

Bor du inte i Ronneby kommun men vill studera hos oss?  
Ansök via Vuxenutbildningen i din hemkommun! 

Information 
Start: Augusti 2020 (ej längre 
sökbar) 
Omfattning: Heltidsstudier 
Studietid: Två terminer  
Förkunskaper: Varje ansökan 
bedöms individuellt utifrån 
dina förutsättningar att klara 
utbildningen.  
Kostnader: Utbildningen är 
kostnadsfri. 
Studieekonomi: Du kan söka 
studiemedel från CSN. 

Rektor 
Johanna Månsson 
johanna.mansson@ronneby.se 
0457–618805 

Studie- och yrkesvägledare  
Carina Emme 
carina.emme@ronneby.se 
0457- 618501 

 

Besöksadress: 
Fridhemsvägen 17 
372 38 Ronneby 

 

 

Välkommen med din 
ansökan! 
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Under utbildningen läser du: 

Lärande och utveckling  PEDLÄR0 100 p 

Pedagogiskt arbete  PEGPEA0 200 p  

Hälsopedagogik  HALHAL0 100 p 

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 

Studieförberedande introduktionskurs  100 p
      

Totalt: 1000 poäng fördelat på två terminer. 

 

För att få arbeta inom en verksamhet där du är i kontakt med 
barn och unga krävs att du varje år visar upp ett utdrag ur 
belastningsregistret. Du ansöker om ditt registerutdrag hos 
Polisen www.polisen.se 

 

 


