
Barnskötarutbildning  
med SFI i Finspång!



 
Om du vill arbeta inom förskolan kan du se fram emot ett varierande 
arbete med både skratt och allvar. Du jobbar i ett arbetslag tillsammans 
med andra personer för att varje barn ska utvecklas och lära sig om 
många olika saker. Det kräver att du är ödmjuk inför varje barns unika 
förutsättningar och behov.

Inom förskolan arbetar förskollärare och barnskötare tätt tillsammans. Det finns ett stort behov 
av personal inom förskolan som kan möta föräldrar och barn, och samarbeta i alla aktiviteter 
som sker under en dag.

Yrket 
Yrket som barnskötare innebär att du arbetar tillsammans med andra vuxna i barngrupp i 
förskolan. Du har även egna uppgifter och ansvar i olika aktiviteter som till exempel att leda 
samling eller utomhusaktivitet. Det är viktigt att du kan samspela och kommunicera med andra 
- både barn, föräldrar och kollegor. Om du kan flera olika språk är det en fördel.



Utbildningen 
Utbildningen ger dig kunskap inom området samtidigt som du läser SFI och har mycket praktik 
i en förskola. Du studerar i skolan med kurser mot förskola på gymnasienivå en dag i veckan, 
läser SFI med yrkesinriktning i skolan två dagar i veckan, och är ute på praktik två dagar i veck-
an. Det krävs också att du ibland måste läsa något på egen tid. Målet är att du ska kunna få en 
anställning som barnskötare i en förskola.

Utbildningens längd 
Utbildningen tar cirka 1,5 – 2 år.

Ansökan och antagning 
Du ansöker genom att du fyller i en blankett hos Vuxenutbildningen på Bergska skolan, Ekmans 
väg 12, Finspång. Vuxenutbildningen meddelar dig sedan när du kan börja utbildningen.

Utbildningsplats 
Utbildningen sker i Bergska skolan där du läser de pedagogiska kurserna och SFI tillsammans 
med lärare. I utbildningen räknas också praktiken som du gör ute på en förskola, och där du 
har en handledare som du får stöd av i de uppgifter du ska göra. Även SFI-läraren kommer att 
vara med ute på förskolan under vissa dagar.

Behörighetskrav 
Du bör gå SFI C eller D för att kunna börja på utbildningen.

Kurser
• Pedagogiskt arbete  200 poäng

• Lärande och utveckling 100 poäng

• Kommunikation   100 poäng

• Pedagogiskt ledarskap 100 poäng

• Människans miljöer  100 poäng

• Etnicitet och kulturmöten 100 poäng

• Hälsopedagogik  100 poäng

• Specialpedagogik  100 poäng

Bedömning och betyg 
Bedömningen av varje kurs ges av lärarna och handledarna tillsammans. Efter varje avslutad 
kurs sätts betyg. Detta gäller både bedömning i SFI och de pedagogiska kurserna. När du av-
slutar din utbildning får du ett utskrivet betyg på de färdiga kurserna. Om du måste avsluta 
utbildningen innan den är helt klar, eller mitt i en kurs har du möjlighet att få en bedömning av 
din insats. Den bedömningen ges av respektive lärare och handledaren.

Fråga oss:  Ann-Kristin Lindgren, Studie och yrkesvägledare Vuxenutbildningen, 070 2216380

Helena Hellström, platschef Vuxenutbildningen, 072 505 94 74

Rikard Drakenlordh, rektor Vuxenutbildningen, 076 298 16 93



Finspång är den attraktiva kommunen
i en spännande region där vi skapar
utveckling och livskvalite genom
samverkan, öppenhet och nytänkande.

FINSPÅNGS KOMMUN I Bergslagsvägen 13-15 I 612 80 Finspång I Telefon 0122-850 00 I Fax 0122-850 33
kommun@finspang.se I www.finspang.se I Organisationsnummer 212000-0423
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