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AKTIVITETSLEDARE FRITIDSHEM
Yrkesutbildning 500 poäng på 6 månader
Som aktivitetsledare planerar, organiserar och leder du fritidsverksamhet
för barn och ungdomar. Du uppmuntrar och inspirerar till att delta i verksamhetens olika aktiviteter och arrangemang. Du är en vuxen förebild
som stöttar barn och unga i deras utveckling. Oftast arbetar du på fritids-

gårdar, skolor eller fritidshem
I utbildningen får du kunskap om kommunikation, pedagogik, fritid och barns lärande och växande. Du får bland annat lära dig om fritiden och
idrottens betydelse för individer och för samhället.
Kunskap om kommunikation, konflikthantering,
fritidsmiljöer och fritidsaktiviteter samt att pla-

nera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter.
Efter utbildningen är du förberedd för ett arbete
som aktivitetsledare inom fritidshem och du kan
arbeta i ett arbetslag på ett fritidshem och hjälpa
till med vissa arbetsuppgifter inom den pedagogiska verksamheten.
Yrkesutbildningen syftar till att bland annat ge dig
förmåga att arbeta med barns och ungas växande
och lärande utifrån deras förutsättningar. samverka, samarbeta och kommunicera. Kunna planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
Arbeta säkert och ergonomiskt. Kunskaper om
grundläggande demokratiska värden och riktlinjer
som styr olika verksamheter.
För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare
kurser.

www.stromstad.se/vuxenutbildning

FAKTA OM UTBILDNINGEN
AKTIVITETSLEDARE FRITIDSHEM
Utbildningsstart:
18 januari 202

Kurser

Poäng

Utbildningsperiod:
18 januari 2021 – 4 juni 2021

Barns lärande och växande

100

Fritids– och idrottskunskap

100

Pedagogiskt arbete

200

Pedagogiskt ledarskap

100

Utbildningstyp:
Yrkesutbildning, vuxenutbildning
på gymnasial nivå
Poäng: 500 poäng

Utbildningstakt: Heltid
Plats för undervisning:
Vuxenutbildningens lokaler på
Strömstad Gymnasium

Lämplig kurs att komplettera med är
Aktivitetsledarskap, 100 poäng

Förkunskaper: Svenska grund
Studieekonomi:
Utbildningen är CSN-berättigad
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri
men du bekostar själv kurslitteratur, resor
till studiebesök och APL-plats
Sista ansökningsdag:
15 december 2020
Ansökan:
stromstad.se/vuxenutbildning
Där finns länk till webbansökan
Bifoga när du ansöker:
Kopia på betyg och/eller intyg

KONTAKTA OSS
Sara Fröberg
Studie- och yrkesvägledare
0526-195 22
sara.froberg@stromstad.se
Sara Arvenberg
Rektor
0526-195 44
sara.arvenberg@stromstad.se

BESÖK OSS
Strömstads
Vuxenutbildning
Tångenvägen 2
452 35 Strömstad

FÖLJ OSS
Strömstads
Vuxenutbildning
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