Til alle assistenter som har lang praksis fra barnehage og/eller skole/SFO

Påmelding - Lokalt eksamensforberedende kurs – i
Barne- og ungdomsarbeiderfaget –
praksiskandidatordningen.
Kommunen har hatt pågang fra assistenter som ønsker å ta fagbrev i barne- og
ungdomsarbeiderfaget og vi tilbyr nå dette også lokalt i barnehageåret/skoleåret
2020- 2021. Tilbudet retter seg mot assistenter som har lang praksis fra
barnehage/skole/SFO men som mangler formalisert utdanning og som ønsker å ta
fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget (vanligvis fem år). Fylkeskommunen har
bekreftet at man kan gå opp til teoretisk eksamen selv om man ikke har nok praksis.
Deretter kan man fortsette å samle opp praksis for så å kunne gå opp til den
praktiske fagprøven når en har nok praksis.
Kursopplegget:





Kurset vil gå over to semestre med oppstart 15.september 2020 og med
eksamen i juni 2021. (Se vedlagt semesterplan)
Undervisningen vil foregå på ettermiddagstid/kveldstid en gang i uken og
bestå av 31 forelesninger a` 4 timer kl. 17-21 på Teams.
Det vil bli undervist i programfagene Kommunikasjon og samhandling,
Yrkesutøvelse og Helsefremmende arbeid.
Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og faglige
diskusjoner. Det vil bli innlevering av både individuelle oppgaver og
gruppeoppgaver.

Ansvarlig for undervisningen vil være Anita Repp, som tidligere har undervist ved
Bjertnes vgs. og ved Nes vgs.
Studiet vil finansieres av midler fra Nittedal kommune. Deltagerne må selv betale
bøker, eksamensavgift pc osv.
Tidligere elever har søkt Fagforbundet om utdanningsstipend. Ta kontakt med
Fagforbundet vedrørende spørsmål om stipendordningen og om medlemskap.
Synes du dette kan være aktuelt for deg må vi ha din påmelding så snart som
mulig.
Meld deg på via lenken under.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8CWr9ZkoiEWXkzR6HJTOZLA32CUtUVNhfg67ylE741UMFNBWTMwVFI4VzFDS1E5M0RRQjlBNEs0RC4u
Dersom vi får flere søkere enn det er plass til, vil vi tildele plasser basert på erfaring og
ansiennitet.

Trenger mer utfyllende informasjon kan du kontakte:
merethe.mikalsen@nittedal.kommune.no tlf. 67059253/91793430. eller
Line.Tyrdal@nittedal.kommune.no tlf. 47 92 20 78 35

Hilsen Nittedal kommune ved Line Tyrdal og Merethe Mikalsen

