Är du intresserad av att jobba med barn
och unga? Gillar du att ta ansvar och att
leda andra? Är du en god förebild med
hjärtat på rätt ställe?
Då är den här linjen perfekt för dig!

PEDAGOGISK VERKSAMHET
OCH HANDLEDNING

BARNLEDARE

KONTAKTUPPGIFTER
Diana Lundqvist
t.f. studiehandledare
tfn 018 536 411
diana.lundqvist@gymnasium.ax

Arbetsmöjligheter
Som barnledare arbetar du med uppgifter inom
småbarnspedagogiken och har hand om barnets
välbefinnande. Du kan även arbeta med olika slag av
familjer och med barn i skolåldern. Barnledare arbetar
med pedagogisk verksamhet, vård och omsorg.

Gymnasieexamen i
PEDAGOGISK VERKSAMHET
OCH HANDLEDNING,
180 kp (3 år)
YRKESÄMNEN, 145KP
•

Professionellt bemötande inom pedagogisk
verksamhet och handledning 15 kp

•

Att främja barns utveckling, välbefinnande och
lärande 40kp

•

Genomförande av pedagogisk verksamhet inom
småbarnspedagogik 30 kp

•

Arbete med familjer och sektorsövergripande
samarbete 20 kp

•

Handledning av personer som behöver
stöd 20 kp

•

Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter 5 kp

•

Handledning av ungdomar 15 kp

LIA (LÄRANDE I ARBETET)
Görs på bl.a. daghem, grundskola och eftis-/
morgonverksamhet.

GEMENSAMMA ÄMNEN, 35 KP
svenska, engelska ﬁnska/spanska, matematik,
fysik,kemi, verksamhet i den digitala miljön, att verka i
samhället och som medborgare, att verka i
arbets-livet, främjande av hållbar utveckling, hälsa
och idrott, färdigheter i studie-och karriärplanering

Inträdeskrav: Grundskola
Nybörjarplatser: 18 platser
Ansökan: Gemensam åländsk elevantagning. Mer
info om datum på hemsidan under
hösten. Inträdesprov ingår i ansökan.

Se vår hemsida www.gymnasium.ax

Under utbildningen förbereds du också på arbete
med ungdomar samt arbete med personer med stödbehov av olika slag (sistnämnda ej för de som väljer
HUTH). Tänkbara arbetsplatser är till exempel daghem,
grundskola, fritidshem och eftermiddagsverksamhet.

Vidareutbildning
Det finns många möjligheter för dig att studera
vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på
Åland eller yrkeshögskolor, högskolor och universitet
i Finland och i Sverige.
Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar
kan du komplettera dina yrkesstudier med HUTH,
den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det
betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt
Ålands lyceums läroplan.

