AKTIVERINGSPEDAGOG
INOM LSS
300 YH-POÄNG / 2 ÅR

VILL DU GÖRA VARDAGEN MER AKTIV OCH MENINGSFULL
FÖR PERSONER MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD?
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?
I Campus Mölndals yrkeshögskoleutbildning lär du dig metoder och synsätt
som bidrar till utveckling för både individ och verksamhet.

Under YH-utbildningen Aktiveringspedagog inom LSS är det avsatt flera
tillfällen för reflektion och dialog. De
här tillfällena har stor betydelse för
utvecklingen av dina personliga
egenskaper som är viktiga för din
kommande yrkesroll.

AKTIVERINGSPEDAGOG
INOM LSS

”

Kan vi anställa fler än 20 från denna utbildning gör vi det.
Detta är den utbildning som motsvarar kompetensbehoven
hos stödpedagoger bäst, tack vare att den är tvåårig och
man får grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar som man bygger vidare på under utbildningen.
ANNBRITH DAVIDSON, UTVECKLINGSLEDARE INOM
FUNKTIONSHINDER, GÖTEBORGS STAD

DU KOMMER GÖRA SKILLNAD
Under YH-utbildningen utvecklar du din kompetens
vad gäller aktivering, stöd och stimulans. Du tränar
dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande
aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd.
Under YH-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. Yrkeshögskoleutbildningen
genomförs i nära samarbete med arbetslivet.
Efter avslutad yrkeshögskoleutbildning kan du arbeta
till exempel som aktiveringspedagog, stödpedagog,
specialassistent eller resurspedagog.
SNABBFAKTA
• EXAMEN Yrkeshögskoleexamen
• UTBILDNINGSSTART september 2019
• LÄNGD 300 YH-poäng, 2 år
• STUDIETAKT 75%
• STUDIEORT Mölndal
• ANTAL PLATSER 25
• LIA (LÄRANDE I ARBETE) 25 veckor
SÄRSKILD BEHÖRIGHET
Den här utbildningen kräver särskild behörighet
vilket innebär att du behöver ha läst vissa speciella
kurser från Barn- och fritidsprogrammet eller på Vårdoch omsorgsprogrammet. Besök vår hemsida för att
läsa mer om vilka kurser det gäller.

Yrkeserfarenhet
Minst 12 månaders yrkeserfarenhet krävs inom
boende med särskild service, korttidsboende, daglig
verksamhet, personlig assistans, särskoleverksamhet,
elevassistent för elev med intelektuell och/eller kognitiv
funktionsnedsättning/autismspektrumstörning eller
liknande verksamhet inom funktionshinderområdet.
Deltid omräknas till heltid.
Läs gärna mer om behörighetskrav på
campusmolndal.se/yh
KURSER SOM DU KOMMER ATT LÄSA (YH-poäng)
• Människan i utveckling och aktivitet, 20p
• Människan med funktionsnedsättning i sampel
med andra 30 p
• LIA 1 Människan med funktionsnedsättning i
samspel med andra, 20p
• Vardagsaktivitet, 25p
• Kommunikation och samspel, 25p
• Tillgänglighet, delaktighet och teknik, 25p
• Sinnesstimulering och dokumentation, 25p
• LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, samspel
och dokumentation, 40p
• Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40p
• LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25p
• Examensarbete, 25p

ANSÖKAN
Sista ansökningsdatum är 15/5. Läs mer och gör
din ansökan på www.campusmolndal.se/yh
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