
BLI LÄRARE MED INRIKTNING MOT 
ARBETE I FRITIDSHEM!
Från hösten 2020 erbjuder Högskolan i Borås Grundlärarutbildning 

med inrikting mot arbete i fritidshem för pedagogiskt yrkesverksamma 

med minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbete i fritidshem.

LÄS MER PÅ HB.SE/LARARE



GRUNDLÄRARUTBILDNING  
MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM

180 HÖGSKOLEPOÄNG

Upplägg
Din arbetsplats blir en del av utbildningen i form 
av arbetsplatsförlagd tid. Under första året sker en 
valideringsprocess vilket innebär en bedömning av dina 
kunskaper, färdigheter och förmågor. I utbildningens 
första del ingår ett arbetsplatsbyte som följs av intervjuer. 
Därefter görs en bedömning för att validera den 
individuella kompetensen hos studenten. 
 
Studierna sker på 75% av en heltid, där två heldagar är 
förlagda på campus. Utöver det tillkommer inläsning av 
litteratur, inlämningsuppgifter och grupparbeten samt 
egen studietid. Fördelningen tre dagars arbete och två 
dagar på plats på högskolan kan variera beroende på den 
individuella valideringen.

Hela studietiden är 6 terminer varav en termin fördelas 
på två sommarperioder. Kurser på sommaren bedrivs 
under veckans alla vardagar. Utbildningen består av en 
utbildningsvetenskaplig kärna som ingår i alla lärar-
utbildningar och kurser som fokuserar på utbildningens 
inriktning mot arbete i fritidshem samt en fördjupning 
i något av de praktisk-estetiska ämnena musik, bild eller 
idrott och hälsa. 

Under utbildningen till grundlärare i fritidshem arbetar 
du kvar på din arbetsplats. Tanken är att du ska kunna 
kombinera studierna med deltidsarbete. Utbildningen bygger 
på att du tillämpar de teoretiska kunskaperna i praktisk 
erfarenhet och tillämpning genom ditt fortsatta arbete på 
fritidshem. Utbildningen genomsyras av frågeställningar 
som behandlar hållbar utveckling, inkludering, demokrati, 
digital kompetens, interkulturalitet, barns utveckling och 
lärande, meningsfull fritid och språkutveckling. Under hela 
utbildningen arbetar du med att utveckla din egen skriftliga 
och muntliga uttrycksförmåga. 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, 
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 eller: Engelska B, Natur-
kunskap A, Samhällskunskap A.  
 
För dig med tidigare erfarenhet från arbete i fritidshem 
(minst tre år på halvtid och en nu pågående anställning) 
finns det en särskild urvalsgrupp. Vid ansökan ska intyg  
om anställning och intyg som visar på erfarenhet lämnas.  
Sista kompletteringsdag är 18 juni, vilket möjliggör för 
kompletterande komvuxstudier i samband med ansökan.

Att vara grundlärare i fritidshem är ett 
spännande uppdrag där elevernas behov 
och intressen står i fokus. Lärandet ses som 
socialt, intresseinriktat och informellt. Är du 
i dag verksam inom fritidshem men saknar 
behörighet? Då har vi utbildningen för dig.

För dig som inte är yrkesverksam eller saknar full erfarenhet 
utifrån förkunskapskraven har vi utbildningsplatser där 
följande förkunskapskrav räcker: Grundläggande behörighet + 
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 eller: 
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 


