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Coachar för livet

LILLSVED

YRKESINRIKTAD PROFILUTBILDNING

LÄRARASSISTENT
!

Arbeta med barn/ungdomar och gör skillnad
med hälsa och rörelse
NY UTBILDNING

På Lillsved har vi under många
år utbildat Idrottspedagoger,
Äve n t y r s p e d a g o g e r s a m t
Sport- & Äventyrsledare. Flertalet av de som gått dessa utbildningar har fått jobb inom
skolans verksamhet. Därför
startar vi nu en ny utbildning
med samma proﬁl som tidigare
utbildningar men med mer
inriktning på skolan och dess
uppdrag.
YRKESUTBILDNING TILL LÄRARASSISTENT

Utbildningen vänder sig till dig
som vill arbeta med barn/
ungdomar. Du kommer vara
delaktig i att skapa en trygg
och stabil skolmiljö samt att ge
eleverna goda förutsättningar
att lyckas med sina studier.

ATT ARBETA SOM LÄRARASSISTENT

Du arbetar som en brygga mellan elever och pedagogisk personal. Arbetsuppgifterna kan
innebära att vara mentor åt
vissa elever och hjälpa dem såväl
i sitt lärande som socialt. Du
stöttar och coachar dem individuellt i studierna, på raster och i
andra skolaktiviteter. Det kan
också innebära kommunikation
med vårdnadshavare, skolhälsovård, socialtjänst m.m. Lärarassistenten kan också tillsammans
med läraren lägga fram ett stödjande arbete för att möta elever
med funktionsvariationer.
I den mer administrativa
delen av kommer du att stödja
läraren i frånvarorapportering,
producera informationsmaterial,
ta fram anpassat studiematerial,

boka utvecklingssamtal, organisera klassaktiviteter m.m.
De varierande arbetsuppgifterna gör arbetet omväxlande
och givande men ställer också
krav på både kompetens och
personliga egenskaper.
ATT STUDERA TILL LÄRARASSISTENT

Eftersom vår proﬁl är idrott,
hälsa och ledarskap så ger utbildningen en bredare kompetens och anställningsbarhet.
Utbildningen ger dig teoretiska
och praktiska verktyg som gör
dig redo att jobba som lärarassistent. En stor del är uppbyggd
runt den personliga färdigheten,
självkännedom, social kompetens och förmågan att kunna
leda och inspirera andra. Detta
innebär ett aktivt deltagande
från de studerande.

LÄRARASSISTENT- YRKESINRIKTAD PROFILUTBILDNING

Vi varvar teoretiska och praktiska studier, projektarbeten och temakurser.
I utbildningen bjuder vi ofta in grupper
med barn och ungdomar till aktiviteter
som vi genomför. Vid dessa tillfällen ges
möjlighet att organisera, leda och instruera i olika idrotts- och äventyrsaktiviteter.
Efter genomförd utbildning ska du
ha fått den erfarenhet och kunskap som
krävs för att på ett professionellt sätt
kunna arbeta som lärarassistent.

ter, kunskaper, kompetenser och få vänner för livet.
Läsåret består av 38 veckor, varav 10
veckor är arbete/praktik och handledning på skola. Studierna bedrivs på heltid. Läsåret startar 2019-08-26 och slutar 2020-06-05.
VEM KAN SÖKA?

Du ska fylla 18 år senast under antagningsåret. Du ska ha allmän högskolebehörighet. Du har ett stort intresse för
KUNSKAPSINNEHÅLL
idrott, hälsa och ledarskap. Utbildningen
De övergripande ämnena är Pedagogik, ger företräde åt sökande med erfarenhet
Metodik, Ledarskap och Kommunika- av ledarskap inom idrott eller annan
tion. Inom dessa ämnen ryms olika del- verksamhet.
kurser som ger såväl teoretisk kunskap
som praktisk kompetens. Se mer under EKONOMI
Utbildning berättigar till studiemedel
rubriken kursinnehåll här bredvid.
(eftergymnasial nivå). Undervisningen är
COACHANDE LEDARSKAP
kostnadsfri men du betalar själv för arEn viktig del i lärarassistentens arbete är betsmaterial, kurslitteratur, resor, liftkort
att leda och coacha andra. Vi lägger stor och egen utrustning samt mat och ev.
vikt på mötet med individer och grup- boende på Lillsveds internat. Läs mer
per. Grunden i detta är kunskap om om studieekonomi på lillsved.se.
människors beteende, vilket vi jobbar
med inom ﬂera olika ämnen i utbild- ANSÖKAN
ningen. Fokus ligger på ett aktivt ledar- Du måste lämna in godkänt utdrag ur
skap där du ständigt utvecklar din ledar- belastningsregistret för att kunna deltaga
i praktiken som ingår i kursen.
roll.
Ansökan ska vara skolan tillhanda
ETT ÅR PÅ LILLSVED
senast den 5 maj 2019 och görs på särAtt läsa på Lillsved ger dig inte bara en skild blankett.
yrkesutbildning. Du utvecklas även socialt och på det personliga planet. Du Blanketten och mer information ﬁnns på
kommer att vara fylld av nya erfarenhe- lillsved.se.

Lillsved
Idrottsfolkhögskolan,

KURSINNEHÅLL

KURSLÄNGD

Svenska Gymnastikförbundets folkhögskola, ligger i en idyllisk skärgårdsmiljö
på norra delen av Värmdö, 45 minuter
med bil från Stockholm. Vi har egna
anläggningar med fullstor idrottshall,
gymnastiksal, välutrustat gym, spinningsal, idrottsplats, gruppträningsrum,
tennisbanor, äventyrsskog, kajaker,
teambana, boulebana och elljusspår.
Lillsved är en av idrottsrörelsens tre
folkhögskolor. Är du intresserad av idrott, hälsa och ledarskap är Lillsved
skolan för dig.. Våra kurser utgår från
ledarskapet, vilket innebär att vi utbil-

Idrottsmetodik
Idrottspedagogik
Psykologi
Friluftsliv
Äventyrspedagogik
Kommunikation
Ledarskap
Humanbiologi
Aktiviteter för barn och
ungdomar
Sportlovsaktiviteter
Simlärare
Teambuilding
Funktionsvariationer
Skolans organisation
Administration
Instruktörsutbildning HLR
Skidinstruktör - utförsåkning
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dar inom idrottsledarskap och hälsoledarskap. Detta är grunden till att du blir
en bra coach. Vi utbildar dig till vidare
studier eller ett framtida yrke.

KONTAKT FÖR INFORMATION
skolkansli@lillsved.se
Tel: 08 - 541 385 30
lillsved.se

