
Vuxenutbildningen i Tingsryd erbjuder

Elevassistentutbildning
En yrkesutbildning inom gymnasial vuxenutbildning

Utbildningen ger grundläggande yrkeskunskaper för elevassistent med inriktning på 
pedagogik. När utbildningen är färdig kommer du att ha de kunskaper som krävs för att 
jobba som elevassistent. Som elevassistent får du hjälpa elever med särskilda behov. 
Det kan exempelvis handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem,  
psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Med heltidsstudier är utbildningen tre alternativt fyra terminer lång och omfattar 1 200 
gymnasiepoäng.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden för elevassistent bedöms 
under några år framåt att vara god, enligt 
Arbetsförmedlingens uppgifter.

Utbildningen
Utbildningen till elevassistent är upplagd så att du har 
1,5 - 2 dagar lärarledd undervisning per vecka vilket 
gör det möjligt att kombinera utbildningen med arbete 
eller med andra studier, exempelvis i svenska.

Med en komplettering på 100 poäng kan du även få 
de kunskaper som behövs för att få en anställning 
som barnskötare. Detta har du möjlighet att välja 
under utbildningens gång.

Praktik
Utbildningen omfattar totalt 10 veckors APL 
(Arbetsplatsförlagt lärande). Då får du praktiskt pröva 
dina kunskaper på några olika arbetsplatser.

Du får en handledare på varje arbetsplats som följer 
dig i ditt arbete på förskolan/skolan.



Kurser
APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i vissa av kurserna. Utbildningen omfattar totalt 1 200 gymnasiepoäng.
Om du läser utbildningen i kombination med yrkessvenska fördelas kurserna på fyra terminer i stället.

Termin 1 Termin 2 Termin 3
Lärande och utveckling, 100 poäng Pedagogiskt arbete, 200 poäng Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
Människors miljöer, 100 p Barns lärande och växande, 100 p Grundläggande vård och omsorg, 100 p
Pedagogiskt ledarskap, 100 p Specialpedagogik 1, 100 p Specialpedagogik 2, 100 p
Hälsopedagogik, 100 p Kommunikation, 100 poäng

Med en komplettering på 100 poäng kan du även få kunskaper som krävs för anställning som barnskötare 
inom förskolan.

Adress: Vuxenutbildningen 
Box 88 (Linnerydsvägen 8) 
362 22 Tingsryd

Studieort: Tingsryd

Utbildningens längd: 3 alternativt 4 terminer

Utbildningsstart: Vår- respektive hösttermin

Ansökan: Du ansöker i första hand 
via kommunens e-tjänst. Alternativt 
genom vår ansökningsblankett, som  
också finns att hämta på denna 
webbsida:  
https://minasidor.tingsryd.se/oversikt/overview/5Frågor? 

Har du frågor kring utbildningen kan du kontakta vår 

studie- och yrkesvägledare på telefonnummer: 

0477 - 445 46

Telefonnummer: 0477 - 444 67 (expedition) 
  
tingsryd.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/

Yrkessvenska
För dig med annat modersmål än svenska är det 
möjligt att kombinera studierna på elevassistent-
utbildningen med undervisningen svenska på SFI D- 
nivå eller grundläggande svenska som andra språk.

Goda kunskaper i svenska ökar möjligheten till en 
anställning.

Förkunskapskrav
För att bli antagen till utbildningen måste du vara 
godkänd i SFI-C.


