För dig som är SOM ÄR INTRESSERAD AV MÄNNISKOR I UTVECKLING

23

Socialpedagog
MED INRIKTNING KBT

Utbildningen är

veckor L IA

2 år

(Lärande i arbete)

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

med lägst betyget Godkänt

•

Socialpedagog

i minst 2 250 gymnasiepoäng.

•

Behandlingsassistent

•

Flyktingsamordnare/

BEHÖRIGHET I ÖVRIGT

Flyktingkonsulent/

Följande gymnasiekurser med minst betyget E (G):

Flyktingassistent

•

Svenska 2 (Svenska B)

•

Engelska 5 (Engelska A)

•

Boendestödjare

•

Kriminalvårdare

Det finns även möjlighet att bli behörig utifrån kunskaper och erfarenheter som tillägnats på annat sätt än
formella betyg. Detta gäller både för ”Grundläggande behörighet” och ”Behörighet i övrigt”.
URVAL: Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser genomförs en urvalsprocess.

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.

Kurser							YH-poäng
Aggression Replacement Training 				

15

Beroendelära och behandling KBT				

35

Examensarbete 							30
Hälsa och livsstil ur ett salutogent perspektiv		

20

Kognitiv Beteendeterapi 						35
KRIMINALVÅRD KBT							20
LIA 1: Socialpedagogiskt arbete i praktiken 			

55

LIA 2: Socialpedagogiskt arbete i praktiken			

60

Mångkulturellt socialt arbete					20
Nätverksarbete							20
Psykiatri KBT 								20
Psykologi 								20
Socialt arbete 							40
Tillämpad beteendeanalys						20

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

För mer information om utbildningen, kursstart, behörighet och sista ansökningsdag:
www.vasterasyrkeshogskola.se
Utbildningen är studiemedelsberättigande under hela studietiden: www.csn.se

