Barnskötare med
interkulturell kompetens
Utbildningen vänder sig till dig som
redan arbetar inom förskolan och vill få
en kompetens som barnskötare. För dig
som önskar erbjuds även möjligheten till
fördjupade studier i svenska när du
studerar hos oss.
Den svenska förskolan och skolan är idag platser där
människor med många olika kulturella och etniska bakgrunder
möts och det innebär att nya möjligheter och utmaningar
uppstår. Under utbildningen till barnskötare hos oss kommer
olika aspekter av kultur och interkulturalitet att diskuteras.
Allt från traditioner, normer och värderingar till estetisk
skapande verksamhet kommer belysas på olika sätt. Du
kommer utveckla kunskap och kompetens kring barns
utveckling och lärande och hur man arbetar utifrån förskolans
läroplaner för att skapa lärandemiljöer som tar till vara på
barns olika erfarenheter. Med avstamp i förskolans demokratioch värdegrundsarbete kommer vi utforska vad det innebär att
arbeta inkluderande utifrån ett mångkulturellt perspektiv.
För den som vill stärka sin kompetens i svenska finns
möjligheten att under utbildningen välja en kurs i svenska i
anslutning till det ordinarie barnskötarprogrammet.
Utbildningen erbjuder dig som redan arbetar inom förskolan
möjligheten till fördjupad kunskap och att utvecklas i din
yrkesroll och få en formell utbildning som barnskötare.
Utbildningen matchar en stor efterfrågan på arbetsmarknaden
och vår interkulturella inriktning möter ett behov inom ett yrke
där kompetens att möta samhällets förändringar är stort.

BARNSKÖTARUTBILDNING
Omfattning: Heltid under tre
terminer.
Upplägg: Deldistans med dag
på skolan onsdagar.
Kursavgift: Gratis
Antagningskrav: Över 18 år.
Svenska på grundnivå eller
motsvarande. Tillgång till
egen dator samt möjligheter
till uppkoppling mot internet.
Anställning inom förskola.
Kursplatser: 25 platser
Ansökan: Ansökan sker via
skolans hemsida
(www.stabirgitta.se). Alla
sökande kallas sedan till
personlig intervju innan
antagning. Sista dag för
ansökan är 25 september
2020.

SVENSK
FOLKBILDNING OCH
FOLKHÖGSKOLAN
Folkhögskolorna har en lång
historia i Sverige med de första
skolorna som slog upp sina
portar redan 1868. Det finns
idag drygt 155 folkhögskolor
spridda över hela Sverige.

Mer om utbildningen
Som barnskötare möter du barn i början av deras liv och blir
därför en viktig person i deras utveckling. Din uppgift är att
på ett pedagogiskt sätt ge dem en stimulerande miljö som tar
tillvara på deras nyfikenhet och inspirera barnen att vilja veta
mer.
Utbildningen till barnskötare kommer ge dig kunskap och
kompetens om bland annat barns utveckling och lärande,
pedagogiska teorier och praktiker samt ledarskap och
skapande verksamhet. Genom utbildningen får du färdigheter
som är viktiga i arbetet som barnskötare och som skickliggör
dig i ditt yrkesutövande.
Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden
kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön,
tradition och religion och sätta dem i relation till varandra och
förskolans läroplan. Du kommer förberedas för arbete i
komplexa miljöer där du möter barn med olika bakgrund och
utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet
därefter.
Det gör att du kommer kunna bidra till en lärandemiljö som
blir en mötesplats där barnen ökar sin förståelse för varandra
och där allas lika värde gestaltas.

Studera och jobba
Utbildningen är upplagd som en kombination av undervisning
i skolan, distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Undervisningen i skolan är förlagt till en dag i veckan och
distansstudierna kan bedrivas på valfri tid. APL genomförs på
den egna arbetsplatsen. Allt detta för att du ska kunna fortsätta
arbeta under studietiden.

Folkhögskolans idé, och så
även S:ta Birgittas, är att ge
ungdomar och vuxna en andra
chans att bilda och utbilda sig.
Folkhögskolans
pedagogik
betonar aktivt deltagande,
samtal och gemensamt lärande
i grupp. Utbildningen anpassas
efter deltagarnas förkunskaper
och erfarenheter.
Folkhögskolan är inte bunden
till en centralt fastställd kurseller läroplan. Utbildningar på
folkhögskola
ger
dock
motsvarande kunskaper och
färdigheter som gymnasium
och
kommunal
vuxenutbildning. Ett intyg från
folkhögskolan är en garanti att
en
deltagare
uppnått
motsvarande
kunskapsnivå
som dessa.

Mer information?
www.folkbildningsradet.se

Vår folkhögskola
På S:ta Birgittas folkhögskola har vi lång
erfarenhet av att utbilda människor från etniskt
och kulturellt skiftande bakgrunder vilket bidrar
till att utbildningar hos oss präglas av mångfald
och öppenhet. Vår pedagogik värnar om
individens unika förutsättningar och vi strävar
efter att på bästa sätt stötta varje deltagare.
Vår skola är en unik mötesplats för människor från hela världen och utgör en viktig plats för
vårt mångkulturella samhälles framväxt.
För oss är människans andliga dimension viktig. Vi arbetar för att fördjupa vår förståelse och
respekt för olika kulturer och religioner och värnar om de existentiella funderingarna och ger
utrymme för dessa i samtal i undervisningen.
Huvudman för S:ta Birgitta Folkhögskola är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola. S:ta
Birgitta har två systerskolor: S:ta Elisabet, vid Trädgårn i Göteborg och S:ta Maria mitt
i Rosengård i Malmö.

