Elevassistent
Påbyggnadsutbildning
i Nynäshamn
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Elevassistent
Utbildningens mål och syfte
Den här ettåriga påbyggnadsutbildningen är för dig som vill arbeta med funktionshindrade
elever främst inom särskolans verksamheter, men utbildningen passar också dig som arbetar i
andra sammanhang med samma målgrupp, barn och ungdomar.
Under utbildningen får du lära dig vad det innebär att arbeta som elevassistent och vi hoppas
också att du får lust att studera vidare och lära mer. Du kommer att få kunskap om skolans
uppdrag att hjälpa barn och ungdomar som behöver särskilt stöd, t.ex. på grund av utvecklingsstörning. Du får också lära dig mycket om dessa elevers utveckling och om god pedagogisk verksamhet.
Efter avslutad utbildning är du redo att arbeta med elever med olika funktionshinder: du kan i
samverkan med ansvariga pedagoger stödja enskilda elever med studier, raster och fritidsverksamhet.
Elevernas behov och våra styrdokument är grunden i utbildningen som utgår från en människosyn där vi tar vara på elevernas möjligheter, önskemål och förutsättningar.

Kursens innehåll
Hela elevassistentutbildningen omfattar 800 poäng och innehåller följande fem kurser:
Elevers lärande och utveckling		
Att arbeta som elevassistent			
Elevers miljöer				
Kommunikation och möten			
Att möta elever med funktionshinder		

200 poäng
200 poäng
100 poäng
100 poäng
200 poäng

Utbildningen sker delvis på distans, dator och internetuppkoppling är alltså nödvändiga
verktyg. Obligatoriska lektioner på NKC en till två dagar i veckan, resten av tiden på arbets-/
praktikplatsen eller tid för enskilda studier. Cirka en tredjedel av utbildningen sker i form av
APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer om
studiemedel på www.csn.se
Studierna består av litteraturläsning, föreläsningar, diskussioner, studieuppgifter enskilt eller i
grupp. Flera arbetsuppgifter utförs också under utbildningens praktikdagar.

Behörighet och ansökan
Behörighet
Behörig att söka är Du som har:
- slutförd gymnasial utbildning eller
- minst 4 års arbete inom skolan med minst halvtidstjänstgöring.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetet som just elevassistent, kanske arbetar du just nu.
Ditt arbete går i så fall att kombinera med utbildningen.
Ansökan - senast den 23 maj
Ansökan görs på blankett avsedd för utbildningar på Nynäshamns KompetensCentrum. Vi vill
gärna ha din ansökan före den 23 maj. Vi tar dock emot ansökningar fram till terminens start.
Ansökningsblanketten finns att hämta på www.nynashamn.se/nkc .
Tillsammans med din ansökan vill vi, utöver betyg, ev. arbetsintyg och personbevis, ha ett
personligt brev där du berättar om dina tidigare erfarenheter inom området samt vad du har
för syfte och mål med dina studier. Din hemkommun lämnar sedan ansökan vidare till oss i
Nynäshamn. Du kan bli kallad till intervju!
Studietider:
Höst: 25/8 – 27/1, 20 veckor (juluppehåll 22/12 – 6/1)
Vår: 28/1 – 16/6, 20 veckor (inget vinter- eller påsklov)
Arbetsmarknad
Kravet på utbildade elevassistenter på skolorna blir allt större.
Genom denna utbildning till elevassistent får du bred kunskap om vad som krävs för att arbeta
i främst särskolan som elevassistent, men också i grundskolan och på gymnasiet.
Vill du veta mer?
Kontakta:
Jan-Erik Stark					
utvecklingsledare på NKC			
08-520 680 94					
jan-erik.stark@nynashamn.se			

Kerstin Zettergren
områdeschef på särskolan
08-520 735 09
kerstin.zettergren@nynashamn.se

Närmare information om oss och om NKC får du på vår hemsida, www.nynashamn.se/nkc.

Nynäshamns kommun
Strax söder om Stockholm, på Södertörns sydspets, ligger Nynäshamn. Bara
minuter från Stockholm bor här 25 000 människor i härlig kultur- och skärgårdsmiljö. Enklast tar du dig till Nynäshamn med pendeltåg, en timmes restid från
Stockholm
I kombination med närheten till Storstockholms arbetsmarknad och dess kulturella och kommersiella utbud, är Nynäshamn ett mycket attraktivt val för utbildning och lärande.
Vi ser kompetensutveckling som väsentlig och satsar på kontinuerlig utveckling
för all personal. Vi tycker det är viktigt att arbetsinnehållet är varierande och
spännande varför vi ger möjligheter till individuella lösningar.

Välkommen till NKC i Nynäshamn!

