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VAD ÄR JOBBSPÅR?
Jobbspår är ett samarbete mellan Nacka 
kommun och Arbetsförmedlingen där 

yrkesutbildningar, SFI och betygsgrundade 
kurser kombineras med APL, arbetsplats-
förlagt 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
Att arbeta med skolservice innebär att du är med och bidrar för att 
skapa en trygg och trivsam skolmiljö som ger utrymme för varje elevs 
förmåga till lärande och personlig utveckling. Du ger service både till 
lärare och elever.
Skolservice är en yrkesutbildning där du läser yrkeskurser parallellt 
med svenska för invandrare. Du läser svenska på 50 procent, och 
yrkesämnena på 50 procent. Du får betyg i kurserna och du kan 
ansöka om studiemedel. Utbildningen är kostnadsfri och studieme-
delsberättigande.

SÅ GÅR UTBILDNINGEN TILL
Utbildningen består av lärarledd undervisning, självstudier, samt 
handledning och språkstöd. I utbildningen ingår sju veckors arbets-
platsförlagt lärande och studiebesök.

Utbildningen börjar med en introduktion till utbildningen och 
en presentation av yrket. Dina tidigare kunskaper och erfarenheter 
kartläggs. 

ARBETSGIVARE
Vi samarbetar med flera omsorgsverksamheter, till exempel Nacka 
kommun. 

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

KURSINNEHÅLL
Orienteringskurs 50 poäng

 
Lärande och utveckling 100 poäng 

Lärande och utveckling, 5 veckor,100 poäng,
• Människors lärande, utveckling och socialisation i olika samman-

hang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
• Hur synen på kunskap, lärande, undervisning och utbildning har 

förändrats.
• Hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och föränd-

ras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av 
människor.

• Människors olika villkor för lärande och växande och hur synen på 
normalitet och avvikelse påverkar detta.

• Olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påverkan på läran-
det.

• Det sociala sammanhanget och gruppens betydelse för lärande.
• Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Friskvård och hälsa 100 poäng  
• Människors livsvillkor och hälsoeffekter ur olika aspekter
• Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn
• Stress och stresshantering
• Missbruk och beroende
• Sexualitet och samlevnad samt STI
• Folksjukdomar och förebyggande hälsoarbete
• Centrala begrepp och teorier
• Lagar och andra bestämmelser
• Hälsoupplysning individuellt och i grupp
• Hälsoprofil som verktyg
• Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå
• Kommunikation och coachning

Pedagogiskt arbete 200 poäng
• Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av olika pedagogiska 

verksamheter, deras organisation och institutionernas roll i sam-
hället.

• Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande 
och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden 
av ett inkluderande arbetssätt.

• Lekens betydelse för barns lärande och växande.
• Kritisk bearbetning av information från olika källor.
• Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlin-

jer som styr olika verksamheter.
• Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styr-

dokumenten för verksamheterna.
• FN:s konvention om barnets rättigheter.
• Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
• Förebyggande arbete för barnsäkerhet samt åtgärder vid bar-

nolycksfall.
• Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av 

pedagogiska verksamheter och aktiviteter.
• Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och 

växande.
• Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande 

och växande.
• Yrkesroll och ledarskap.
• Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper och 

verksamheter samt med föräldrar.
• Metodik för utvecklingssamtal.

Pedagogiska teorier och praktiker 100 poäng
• Fördjupning i en eller flera pedagogiska teorier
• Pedagogiska arbetssätt, praktiker och lärmiljöer
• Sambandet mellan pedagogiska förhållningssätt samt arbetssätt 

och lärande
• Kritisk bearbetning av information från olika källor
• Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med 

människor

SFI med yrkesinriktning
Vilken kurs i svenska du ska studera beror på din språknivå. Du 
kommer därför att göra ett språktest innan utbildningen så att du 
hamnar på rätt nivå. 

HUR LÄNGE PÅGÅR UTBILDNINGEN?
Utbildningen är totalt 43 veckor.

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN?
Utbildningen startar 19 mars 2018.

VÅRA UTBILDNINGSCENTER
Liljeholmen, Trekantsvägen 1, plan 3.

EFTER UTBILDNINGEN
Målet med utbildningen är att du börjar arbeta  i skola.

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

HAR DU FRÅGOR?
Mejla till vagledningAFE@nacka.se
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