göra något med det
jag ser.”
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Kontakta oss gärna!
Ingela Jakobsson, utbildningsledare
telefon 031 315 31 23
yrkeshogskola@molndal.se
Krokslätts fabriker 50
Besöksadress: ingång 12 A
431 37 MÖLNDAL
www.molndal.se/aktiveringspedagog
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Ansök senast 15 ma

Vill du arbeta med att göra vardagen mer
aktiv och meningsfull för personer som har
en utvecklingsstörning, autism eller som
har fått en hjärnskada som vuxen?

Reflektion utvecklar
professionalitet
I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du om
metoder och synsätt som bidrar till utveckling
för individ och verksamhet. Utbildningen innehåller många tillfällen till reflektion och dialog.
Dessa tillfällen har betydelse för utveckling av
dina personliga egenskaper som är viktiga för
din kommande yrkesroll.

Du blir efterfrågad
Du utvecklar din kompetens vad gäller
aktivering, stöd och stimulans. Du tränar din
färdighet i att utforma bland annat sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och
kommunikationsstöd.
I utbildningen fördjupar du din kunskap om
dokumentation och presentation. Du utvecklar
också ditt professionella förhållningssätt som
grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis
daglig verksamhet, särskola, grupp- eller
korttidsboende.

Vägen till utbildningen (som kognitivt stöd)

Två år med en tredjedel lärande i arbete
Utbildningen innebär två års heltidsstudier,
400 YH-poäng. En tredjedel av tiden har du
lärande i arbete, LIA, 26 veckors arbetsplatsstudier. Du kan genomföra LIA-perioden i olika
verksamheter såsom särskola, gruppboende
och daglig verksamhet.

Behörighet
Du är behörig att antas till utbildningen om
du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
har en svensk eller utländsk utbildning motsvarande ovanstående, är bosatt i Danmark,
Finland, Island eller Norge och där är behörig
till motsvarande utbildning, eller genom
svensk eller utländsk utbildning, praktisk
erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra
dig utbildningen.
Särskilda förkunskaper
För tillträde till utbildningen krävs Vård- och
omsorgsprogrammet alternativt Barn- och
fritidsprogrammet eller motsvarande kunskaper
förvärvade på annat sätt.
Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska 2
eller motsvarande samt minst 6 månaders
yrkeserfarenhet inom för utbildningen relevant
verksamhet. Deltid omräknas till heltid.
Urval
Urvalet grundas på en samlad bedömning av
särskilt prov som utförs såväl skriftligt som
muntligt, samt relevant yrkeserfarenhet.

