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Yrkespaket Barnomsorg 
 
Om din utbildning 
Yrkespaket Barnomsorg är en utbildning för dig som vill arbeta med barn. Det 
riktar sig till dig som går på ett introduktionsprogram. Yrkespaketet Barnomsorg 
förbereder dig för att arbeta inom förskola eller skola. Du läser en kombination av 
gymnasiekurser och grundskoleämnen som gör att du kan söka jobb inom yrket. 
Utbildningen tar två år.  
 
Kurser 
Du läser svenska eller svenska som andraspråk, matematik och ämnen som hör 
till yrket, till exempel kurser om barns lärande och utveckling.  
  
Praktik (APL) 
Du kommer du att vara ute på en arbetsplats som en del av dina studier.  
Lärare från skolan kommer att besöka dig regelbundet på arbetsplatsen för att 
bedöma dina kunskaper tillsammans med din handledare.  
 
Efter din utbildning 
Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg. Målet är att du ska 
kunna söka jobb inom det yrke som du utbildat dig för. Om du vill ta en 
gymnasieexamen senare kan du komplettera med kurser på vuxenutbildningen.  
 
Ansökan 
Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare. 
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Längd och utgångar  
Yrkespaketet Barnomsorg är två år. Målet är att bli anställningsbar. Utbildningen 
syftar till att eleven ska etablera sig på arbetsmarknaden. Efter avslutad 
utbildning ska rektor upprätta ett gymnasieintyg som visar de kunskaper som 
eleven fått i form av betyg, men även andra relevanta kunskaper och 
erfarenheter ska framgå, till exempel genomförd yrkespraktik. 
 
Undervisningen sker i grupp eller på praktikplats, men varje elev har en 
individuell studieplan utifrån sina förutsättningar. 
 
Kurser 

• Svenska eller svenska som andraspråk (grundskola) 
• Matematik (grundskola) 
• Pedagogiskt ledarskap 
• Pedagogiskt arbete 
• Barns lärande och växande 
• Skapande verksamhet 

 
Efter individuell planering kan fler kurser ingå. Vi kan också lägga upp 
utbildningen som lärlingsliknande utbildning om eleven visar sig fungera mycket 
väl på sin praktikplats. 
 
Till exempel: 

• Lärande och utveckling 
• Pedagogiska teorier och praktiker 
• Etnicitet och kulturmöten 
• Engelska (grundskola) 

 
Ansökan 
Eleven söker till programmet med vägledning av en studie- och yrkesvägledare i 
antagnings-systemet INDRA. 

En elev som är inskriven på Introduktionsprogrammen individuellt alternativ, 
språkintroduktion eller yrkesintroduktion kan övergå/antas till Yrkespaket under 
pågående läsår. 

Övergångar till och från programmet görs efter samråd mellan elev (och 
vårdnadshavare för omyndig elev), avlämnande rektor, representant för 
Avdelningen för planering och utveckling, Utbildningsförvaltningens kartläggare 
och mottagande rektor. Under pågående läsår kan exempelvis en elev som är 
inskriven på IMIND eller IMSPR övergå/antas till IMYRK. 

Frågor om utbildningen? 
Du är välkommen att kontakta: 
Ann-Sofie Halldin 
Pedagog 
E-post: ann-sofie.halldin@educ.goteborg.se 
Mobil: 076-147 65 21 
Karolina Möller 
Utbildningsledare 
E-post: karolina.moller@educ.goteborg.se 
Mobil: 072-553 84 80 
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