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Information om utbildning till barnskötare/elevassistent 
Yrkesvux Hällefors 

I april 2021 startar Hällefors kommun en yrkesvuxutbildning med inriktning 

mot barnskötare/elevassistent. Utbildningen ges på distans på 100% och syftar till 

att förbereda dig för ett arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller som 

elevassistent i skolan. Utbildningen är på 1400 poäng, vilket motsvarar heltidsstudier 

i 70 veckor. Antalet platser är begränsade till 3. 

 

Behörighet 

Utbildningen är på gymnasienivå och för att vara behörig att söka behöver du 

ha kunskaper motsvarande avklarad grundskola eller svenska/svenska som 

andraspråk delkurs 4 på grundläggande nivå, samt ha förutsättningar att klara 

utbildningen. Språknivåtest kan förekomma. 

 

Urval 

Om det är fler behöriga sökande än antalet platser kommer vi göra ett urval. 

Enligt nationella urvalsreglerna för yrkesvux ges företräde till den som har kort 

tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden. 

 

Utbildningen 

Utbildningen genomförs på distans, men flera kurser innehåller APL- arbetsplatsförlagt 

lärande. Under dina APL-perioder kommer din utbildning vara förlagt på en förskola eller skola och 

du kommer att följa din handledares arbetsschema. APL är obligatoriskt i utbildningen och det är 

viktigt att du ser till att du har förutsättningar att genomföra APL:en enligt studieplanen. Utbildningen 

innehåller ca 12 veckor APL. 

APL 

Utbildningen till barnskötare/elevassistent ges på distans, men flera kurser innehåller APL – 

arbetsplatsförlagt lärande. Under dina APL-perioder kommer din utbildning vara förlagd på en 

förskola eller skola och du kommer att följa din handledares arbetsschema. APL är obligatoriskt i 

utbildningen och det är viktigt att du ser till att du har förutsättningar att genomföra APL-en enligt 

studieplanen. Utbildningen innehåller ca 12 veckor APL. 
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Utbildningstid 

Utbildningen startar 2021-04-26 och avslutas 2022-08-26. Utbildningen bedrivs på heltid 

under 70 veckor utan uppehåll under sommaren.  

Övrigt bra att veta 

- Utbildningen är CSN-berättigande 

- Du behöver vara tillgänglig för studier heltid, motsvarande ca 8 timmar per dag. 

Utbildningen ges på distans med APL under fasta veckor. 

- Du kan komplettera din utbildning med ytterligare kurser för att uppnå fullständig 

gymnasieexamen från komvux. 

Ansökan 

Ansökan ska vara vuxenutbildningen tillhanda senast 2021-03-26. Ansökningsblankett finns 

på hellefors.se/komvux 

Bifoga dina tidigare betyg samt ett personligt brev där du beskriver din nuvarande 

sysselsättning samt varför du vill läsa utbildningen. Om du planerat att arbeta parallellt med 

dina studier behöver du beskriva hur du ska göra för att kombinera studier och arbete. 

Endast sökande från Hällefors kommun tas emot till utbildningen.  

 

 

 
Läs mer om utbildningen här: 

https://www.hermods.se/utbildningar-tjanster/gymnasial-yrkesutbildning/barnskotareelevassistent-bas-

nationellt-yrkespaket/# 

https://www.hermods.se/utbildningar-tjanster/gymnasial-yrkesutbildning/barnskotare-pabyggnad-

nationellt-yrkespaket/ 

https://www.hermods.se/utbildningar-tjanster/gymnasial-yrkesutbildning/elevassistent-pabyggnad-

nationellt-yrkespaket/ 
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