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SOCIALPEDAGOG
MED INRIKTNING KBT

Utbildningen är

veckor L IA
(Lärande i Arbete)

2 ÅR

Utbildningen ger dig kvalificerad yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna.
Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting, på boenden
för ensamkommande barn samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter. Förutom de grundläggande kunskaper du
behöver för att arbeta med t.ex. behandling, socialt stöd och påverkansarbete får du också specialiserade kunskaper
inom KBT, mångkulturalitet samt hälsa och livsstilsförändring. Du kan arbeta både förebyggande och behandlande.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Gymnasieexamen, eller motsvarande.

DU KAN ARBETA SOM

Du kan även bli behörig via reell kompetens.

•

SOCIALPEDAGOG

•

BEHANDLINGSASSISTENT

•

FLYKTINGSAMORDNARE

•

FLYKTINGKONSULENT

•

FLYKTINGASSISTENT

•

BOENDESTÖDJARE

•

KRIMINALVÅRDARE

BEHÖRIGHET I ÖVRIGT
Följande gymnasiekurser med minst betyget E/G/3:
•

Svenska 2 / Svenska B /SVA 2

•

Engelska 5 / Engelska A

REELL KOMPETENS
Saknar du någon av ovanstående behörigheter kan du söka

via reell kompetens. Du kan styrka din reella kompetens med exempelvis arbetsprover, intyg eller referenser från
anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. Dessa skickas in digitalt i samband med din ansökan.

URVAL
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser genomförs en urvalsprocess.
I den ingår en muntlig intervju, skriftligt prov i svenska och engelska.

LÅT DIN FRAMTID BÖRJA PÅ VÄSTERÅS YRKESHÖGSKOLA!
Utbildningen är framtagen och skräddarsydd utifrån branschens behov. Skolformen är
behovsstyrd och bedrivs i nära samarbete med specialister och arbetsgivare från branschen.
9 av 10 studerande har ett arbete inom 6 månader efter avslutad examen. Du varvar teori
med praktik och en tredjedel av utbildningen sker i verklig miljö på en arbetsplats, så kallad
LIA (lärande i arbete). Under LIA-perioden får du möjlighet att omvandla dina teoretiska
kunskaper till praktiska förmågor, samt att du ges möjlighet att utveckla ett ovärderligt nätverk
som ofta leder till arbete efter avslutad utbildning.
Som studerande på Västerås Yrkeshögskola utbildas och tränas du i såväl verktyg, metoder
som personlig utveckling. Det gör att du utöver högaktuell yrkeskompetens får affärsmässiga
förmågor som hjälper dig att kommunicera dina kunskaper på ett professionellt sätt.
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EFTER UTBILDNINGEN KAN DU
•

arbeta professionellt med socialpedagogiskt arbete utifrån evidensbaserade metoder och ett
kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt

•

på ett kreativt sätt inspirera och hitta motivationsfaktorer till hälsa och livsstilsförändring

•

på ett professionellt sätt förstå och bemöta personer med psykiatrisk problematik

•

på ett professionellt och insiktsfullt sätt möta människor från olika kulturer

•

självständigt och i olika arbetsgrupper arbeta med bedömning, planering, genomförande,
uppföljning, utvärdering och dokumentation

•

agera professionellt i yrkesrollen utifrån en hög grad av medvetenhet om den etik som
gäller i socialpedagogiskt arbete

Mer information om utbildningen, kursstart, behörighet och sista ansökningsdag, hittar du på:
www.vasterasyrkeshogskola.se
Utbildningen är på heltid och studiemedelsberättigande under hela studietiden: www.csn.se

