PEDAGOGISK VÄGLEDARE VID
FUNKTIONSHINDER/STÖDPEDAG
OG
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 200 YH-POÄNG DELTID

KURSER
Utbildningen ska leda till att du vidareutvecklar
din pedagogiska yrkeskompetens och din
förmåga att i nätverk planera och utforma
individanpassat kvaliﬁcerat vardagsstöd.
Utbildningen utvecklar din förmåga att ta
utvidgat ansvar för social dokumentation, att
driva utvecklingsarbete och att vägleda
kollegor i kvalitetsarbete

ARBETSMARKNAD
Verksamhetsfältet har ett stort behov av
Stödpedagoger. I framtiden krävs
spetskompetens inom social dokumentation,
socialt nätverksarbete och pedagogiskt
utvecklingsarbete samt hög medvetenhet om
mål och brukarmedverkan inom stöd och
service åt personer med behov av olika
funktionsstöd. Som pedagogisk vägledare kan
du arbeta med dokumentationsombudsansvar,
metodutveckling, verksamhetsutveckling och
kollegialt stöd utöver det individuellt
anpassade stödet.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen genomförs av Göteborgs Stad
Utbildning i samarbete med
stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad,
Svenska Kommunalarbetarförbundet, Vision
och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd.

ANSÖKAN
Grundläggande behörighet.

Individanpassat vardagsstöd och social
dokumentation 45
Lärande i arbetet 35

Särskilda förkunskaper:

Livskvalitet och etik 20

Godkända betyg från kurser i vård och
omsorgsprogrammet, Vård och omsorg 1 100 p
och Vård och omsorg 2 150 p,Hälsopedagogik
100 p, Etik och människans livsvillkor 100 p,
Medicin 1 150 p, Psykiatri 1 100 p,
Specialpedagogik1 100 p, Svenska 1/Svenska
som andra språk 1 100 p, Psykologi 1 50 p,
Samhällskunskap 1a1 50 p, samt
specialpedagogik 2 100 p, samhällsbaserad
psykiatri 100p, aktivitets ledarskap 100p
sammanlagt totalt 1400p eller motsvarande
Kurser/utbildning eller kunskaper.

Vägledare i arbetsgrupper 35

eller
Godkända betyg från kurser i Barn och
fritidsprogrammet, Skapande verksamhet 100
p, Människors miljöer 100 p, Svenska 1
/Svenska som andraspråk 1,100 p, Pedagogiskt
ledarskap 100 p, Barns lärande och växande
100 p, Specialpedagogik 1 100 p,
Hälsopedagogik 100 p, Kost och Hälsa 100 p,
Naturkunskap 1a1 50 p, Pedagogiskt arbete
200 p, Pedagogiska teorier och praktiker 100 p,
Samhällskunskap 1a150 p, Naturguidning 100 p
sammanlagt totalt 1400p eller motsvarande
Kurser/utbildning eller kunskaper.
Godkända betyg i kurserna Svenska
(SV1201/SVESVE01) och Engelska
(EN1201/ENGENG05)
eller Matematik (MA1201/MATMAT01a,b,c)
eller motsvarande kunskaper
1 års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom
funktionshinderverksamhet som stödassistent,
habiliteringspersonal, elevassistent, personlig
assistent, boendestödjare eller motsvarande.
Avseende utb. i äldre kurser utgår vi i från
SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt
kursplaner
som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner.
Urval bland de sökande baseras på betyg och
arbetslivserfarenhet.
Läs mer om behörighet, urval och antagning
här.
Söker till oss gör du via vår webbansökan

Individuellt stöd och socialt nätverk i
arbetslivet 30
Pedagogiska perspektiv i socialt arbete 25
Examensarbete i socialt arbete 10

MER INFORMATION
AnnaKarin Karlsson Lidman
Tel: 0706-96 97 55
annakarin.karlsson@educ.goteborg.se
Annika Skogsborn
Tel: 031-367 32 44
annika.skogsborn@educ.goteborg.se
Sofia Hermansson
Tel: 0728-55 48 11
sofia.hermansson@educ.goteborg.se
Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN
Längd: 73 veckor deltid. Teoriperioder en
dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 7
veckor.
Start: Vecka 34 2017
Antal platser: 30
Ansökan: Senast den 15 maj 2017.
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.
Anmälningskod: YHFUNK
Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din
ansökan genom att ha dina betyg och andra
relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

