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Jobba med Jobba med ääldreldre



Jobba med barnJobba med barn



Om utbildningenOm utbildningen

Du gDu gåår 2 r 2 åår och hr och häälften av det lften av det äär praktikr praktik

Studierna Studierna äär pr påå heltidheltid



PraktikPraktik

 Halva tiden Halva tiden äär praktikr praktik

 Du gDu göör all praktik pr all praktik påå samma stsamma stäällelle

 Du har tvDu har tvåå handledare phandledare påå praktikplatsenpraktikplatsen



Vad lVad lääser vi i skolanser vi i skolan

Viktiga saker att kunna pViktiga saker att kunna påå en arbetsplatsen arbetsplats

Personlig utvecklingPersonlig utveckling

Specialkunskaper om barn eller Specialkunskaper om barn eller ääldreldre

FFöördjupningsarbeterdjupningsarbete



StudieresaStudieresa

 Studieresa till ett annat Studieresa till ett annat 
land fland föör att se hur de jobbarr att se hur de jobbar



ArbetsuppgifterArbetsuppgifter

StStäädada DiskaDiska
TvTväättatta SamtalaSamtala
Spela spel och pysslaSpela spel och pyssla Fixa fika aFixa fika a
Personlig omvPersonlig omvåårdnad rdnad Laga frukostLaga frukost
HHäämta och lmta och läämna postmna post Fylla pFylla påå fföörrrrååd d 
Duka fram och duka avDuka fram och duka av GGåå äärenderende
KKööra rullstol/barnvagnra rullstol/barnvagn LyssnaLyssna
LLääsa tidningen/sagorsa tidningen/sagor Leda gruppaktivitetLeda gruppaktivitet
Vara personligt stVara personligt stööd d PyntaPynta
m.mm.m



MMåålet let äär inter inte

 Att du skall gAtt du skall gööra sra såådant som du har svdant som du har svåårt rt 
fföör att gr att gööra pra påå egen handegen hand

 SjSjäälv ansvara flv ansvara föör barngrupper eller r barngrupper eller ääldreldre

 Inte dela ut medicin eller andra lInte dela ut medicin eller andra lääkemedelkemedel



MMååll

Att praktikplatsen skall bli din framtida Att praktikplatsen skall bli din framtida 
arbetsplatsarbetsplats

antingen som en anpassad anstantingen som en anpassad anstäällning llning 
eller som en utflyttad daglig verksamheteller som en utflyttad daglig verksamhet



Handledarna skallHandledarna skall

 Vara  din kompisVara  din kompis

 HjHjäälpa dig med llpa dig med läämpliga arbetsuppgiftermpliga arbetsuppgifter

 StStöötta digtta dig

 HjHjäälpa dig med arbetsschemalpa dig med arbetsschema

 FrFrååga efter dig om du inte kommer till praktikenga efter dig om du inte kommer till praktiken



Kostar det nKostar det nåågot?got?
NejNej

 Du fDu fåår behr behåålla din aktivitetserslla din aktivitetsersäättningttning

 Du fDu fåår gratis busskort till Alvestar gratis busskort till Alvesta

 Du fDu fåår gratis litteraturr gratis litteratur



Du utbildas tillDu utbildas till

ServiceassitentServiceassitent

NNäär du slutar fr du slutar fåår du ett intyg pr du ett intyg påå att du har att du har 
ggåått utbildningen och du ftt utbildningen och du fåår en brosch r en brosch 
med texten Serviceassistent pmed texten Serviceassistent påå. . 


