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VAD ÄR JOBBSPÅR?
Jobbspår är ett samarbete mellan Nacka 
kommun och Arbetsförmedlingen där 
yrkesutbildningar, SFI och betygsgrun-

dade kurser kombineras med APL, 
arbetsplatsförlagt lärande. Varje jobbspår 

samarbetar med arbetsgivare som har 
behov av att anställa. Målet är att du efter 
avslutad utbildning ska ha den kompetens 
som krävs för att du ska få ett arbete inom 

det område som du studerat. 



BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN
Det här är en yrkesutbildning på 600 gymnasiepoäng som ger dig 
behörighet att arbeta inom förskolan eller som elevassistent i skolan. 
Du får en bred grund samt en bra utgångspunkt om du vill vidare-
utbilda dig inom området. Utbildningen är på heltid (40 timmar i 
veckan). Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

SÅ GÅR UTBILDNINGEN TILL
Du har lärarledda lektioner två dagar i veckan och APL (arbets-
platsförlagt lärande) tre dagar i vecka på en arbetsplats där du har en 
handledare. Om du behöver förbättra din svenska finns det möjlig-
het att kombinera dina studier med vår webbaserade yrkessvenska. 
Du har också tillgång till Kompetensutvecklingsinstitutets studie-
plattform Omnius. På studieplattformen finns all information som 
du behöver och uppgifter till kurserna. Studieplattformen har du 
alltid tillgång till i din telefon, läsplatta eller dator. När du ska göra 
din examination kommer du till skolan. 

ARBETSGIVARE
En av våra samarbetspartner inom förskola och skola är Pysslingen 
Skolor AB. Vi gör vårt bästa för att du inte ska behöva ha längre 
restid än en timma till din praktik. 

FÖRKUNSKAPER
Du ska vara klar med SFI D för att kunna läsa den här utbildningen. 

KURSINNEHÅLL
I utbildningen ingår det sex olika kurser inom barn – och fritidspro-
grammet. Här beskrivs kursens innehåll:
Ämnesintegrerade kurser 
-  Vi har integrerat kurserna i utbildningen, det betyder att kurserna 

går in i varandra. Det är för att få en helhet för dig som elev och en 
sammanhängande utbildning som bidrar till en större kunskapsin-
hämtning och ökad möjlighet att bli anställd. 

Orienteringskurs 50 poäng 
-  Förberedelse inför APL, introduktion av webbaserad yrkessvenska, 

studieteknik, kursinformation och arbetsmarknadsinformation.

Kommunikation 100 poäng 
-  Kursen ger kunskaper om människors interaktion och kommuni-

kation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. 
- Du får träna förmågan att planera, genomföra, dokumentera och 

utvärdera aktiviteter.

Pedagogiskt ledarskap 100 poäng 
-  Kursen ger kunskap om människors liv och lärande i olika miljöer 

och fokuserar på mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- 
och ledarperspektiv.

Lärande och utveckling 100 poäng 
-  Du får träna din förmåga att diskutera din egen och andras syn 

på kunskap och lärande samt diskutera handlingar i sociala och 
pedagogiska sammanhang. 

- Kursen behandlar även människors lärande, utveckling och sociali-
sation i olika sammanhang.

Specialpedagogik 1 100 poäng
 - Funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser, arbetssätt och 

olika begrepp. 
-  Planera, genomföra, utvärdera och följa upp och dokumentera 

olika insatser och aktiviteter. 

Specialpedagogik 2 100 poäng 
-  Här behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling 

i samspel med det omgivande samhället. 
-  Kursen innehåller också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksam-

heter inom funktionshinderområdet. 
- Lagar och förordningar.

Skapande verksamhet 100 poäng 
-  Kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter samt om 

lek och skapande verksamhet. 
- Du  får träna din förmåga att planera, genomföra, dokumentera 

och utvärdera aktiviteter. 
- Du får också träna förmågan att kommunicera, samarbeta och 

samverka

HUR LÄNGE PÅGÅR UTBILDNINGEN?
Utbildningen är 32 veckor, beroende på dina tidigare förkunskaper, 
studievana och språkkunskaper. 

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN?
Utbildningen startar måndag 19 mars 2018.

EFTER UTBILDNINGEN
Målet med utbildningen är att du skan arbeta inom barnomsorg.  

VÅRA UTBILDNINGSCENTER
KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset)
Trapphus C, plan 8, 118 72 Stockholm
08-522 506 40
medborgarplatsen@kui.se 

Fridhemsplan:
KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
Drottningholmsvägen 39 A, 112 42 Stockholm
08-522 506 50
stockholm@kui.se

HUR ANSÖKER JAG
För att anmäla ditt intresse mejla till vagledningAFE@nacka.se eller 
kontakt din karriärvägledare.

HAR DU FRÅGOR?
Mejla till vagledningAFE@nacka.se
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