
 
 

 Utbildningsstruktur Vuxenutbildning  
 Barnskötare – 5 perioder 
 

 
 

Besöksadress Postadress Kontakt 
Kulturhuset Futura BUN  www.campusfutura.se 
Granvägen 1 457 82  TANUMSHEDE                                             
457 30 TANUMSHEDE 

 

Period 1 Poäng Kurskod 

Hälsopedagogik 100 HALHAL01 

Pedagogiskt ledarskap 100 PEDPEG0 

Svenska som andraspråk del 1 100 GRNSVAA 

Yrkessvenska  100 KYORGSV 

 400 poäng 

 

 

Period 2  Poäng Kurskod 

Barns lärande och växande 100 PEDBAS0 

Svenska som andraspråk del 2 200 GRNSVAB 

Yrkessvenska  100 KYORGSV 

 400 poäng 

 

 

Period 3  Poäng Kurskod 

Grundläggande vård och omsorg 100 GRUGRD0 

Svenska som andraspråk del 3 200 GRNSVAC 

Lärande och utveckling 100 PEDLÄR0 

 400 poäng 

 

 

Period 4  Poäng Kurskod 

Specialpedagogik 1 100 SPCSPE01 

Kommunikation 100 PEDKOU0 

Svenska som andraspråk del 4 200 GRNSVAD 

Etnicitet och kulturmöten 100 SOIETN0 

 500 poäng 

 

 

Period 5  Poäng Kurskod 

Människors miljöer 100 PEDMÄI0 

Pedagogiska teorier och praktiker  100 PEDPED0 

Pedagogiskt arbete 200 PEGPEA0 

Skapande verksamhet 100 PEGSKP0 

 500 poäng 

 

Hela barnskötarutbildningen omfattar totalt 2200 poäng på 5 perioder.  

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande och kommer erbjudas TAKK kurs. 

 

 

 

http://www.hermods.se/utbildning-tjanster/halsopedagogik/
http://www.hermods.se/utbildning-tjanster/pedagogiskt-ledarskap/
http://www.hermods.se/utbildning-tjanster/utveckling-och-larande/
http://www.hermods.se/utbildning-tjanster/barns-larande-och-vaxande/
http://www.hermods.se/utbildning-tjanster/kommunikation/
http://www.hermods.se/utbildning-tjanster/manniskors-miljoer/
http://www.hermods.se/utbildning-tjanster/pedagogiska-teorier-och-praktiker/
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När du läser till barnskötare på Campus Futura får du teoretiska kunskaper i bland annat 

barns utveckling, pedagogik, specialpedagogik och kommunikation. Vi kommer tillsammans 

att närma oss teorin genom praktiska exempel och erfarenheter från förskola, skola och 

fritidshem. Utbildningen fokuserar på att ge dig de bästa möjligheter att arbeta med barns 

utveckling på ett mångsidigt sätt.  

Campus Futura ser till behov och efterfrågan hos förskolorna och skolorna i Tanums 

kommun samt närliggande kommuner. Att kunna arbeta med tecken som stöd (TAKK) är 

kunskap som bland annat Tanum, Strömstad och Munkedals kommun söker, därför erbjuds 

du en  intygsutbildning i TAKK för pedagoger . Kommunerna har behov av kunskap i 

interkulturell kompetens, så din utbildning innefattar även etnicitet och kulturmöten för att 

du så optimalt som möjligt ska kunna möta barn och familjer från olika kulturer. 

Vi har skapat en utbildning som ger dig goda förutsättningar till att bland annat genomföra, 

dokumentera och utvärdera utmanande aktiviteter, stödja barns kunskapsutveckling samt 

vara en stor tillgång i ditt framtida arbetslag.  

Vi lärare på Barnskötarutbildningen ser verkligen fram emot att träffa dig!  

 


