
 

 

Vill du läsa till barnskötare eller elevassistent?  

Barnomsorgen behöver fler utbildade barnskötare och skolan fler utbildade elevassistenter. Välj en 

utbildning via oss så kommer du snabbt ut i arbete! Under studietiden väljer du en av dessa 

inriktningar  

- Barnskötare som arbetar inom förskolan med pedagogisk planering och barnens utvecklig 

- Elevassistent oftast anställd som stöd till en elev, en barngrupp eller en hel skolklass. Du kan 

även arbeta på särskolor eller specialskolor. 

 
Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med barn. Du bör ha språkkunskaper 

motsvarande svenska på grundläggande nivå.  

Ansök nu till vår utbildningsstart 10 januari 2023 

Medlearn erbjuder dig som är intresserad av ett arbete inom barnomsorg och skola en utbildning på 

gymnasial nivå. Utbildningen innehåller 1200 poäng och på heltid läser du 20 poäng/vecka). Har du 

redan betyg eller tidigare arbetslivserfarenhet kan du få tillgodoräkna eller validera detta och 

förkorta studietiden.  

Hur går utbildningen till 

Vårt upplägg bygger på att du deltar 1 fast dag/vecka på föreläsning och andra moment med lärare i 

realtid. Du väljer då själv om du åker in till huvudorten Umeå och deltar med andra klasskompisar på 

plats (storgatan 49 i Umeå), eller om du deltar från ditt lokala lärcentrum eller hemifrån via länk. 

Utöver det finns möjlighet för den som önskar att vissa tider få ytterligare stöd och vägledning av din 

lärare 1 gång/vecka.  

Studiematerial och uppgifter finns samlade på vår lärplattform. Den används också för 

kommunikation med din lärare och dina klasskompisar och via den kan du också kostnadsfritt nå 

kurslitteraturen.  

En samverkan mellan flera kommuner i Västerbotten  

Denna utbildningsstart görs i samverkan med ett flertal kommuner i Västerbotten. Beroende på hur 

sökbilden kommer att se ut kan det finnas möjlighet att arrangera lokala träffar i din hemkommun.  

Ekonomi  

Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.  

Låter detta intressant?  

Vänd dig idag med din förfrågan till vuxenutbildningen i din hemkommun så kan de berätta mer och 

hjälpa dig med din ansökan.  

Varmt välkommen till oss på Medlearn!  


