FAQ - Lärarassistentutbildningen
Vad innebär det att läsa på distans?
Att läsa på distans ger en större frihet, men det krävs också en hel del självdisciplin.
Distansutbildningen är nätbaserad, men den innehåller även obligatoriska träffar. Mellan de
obligatoriska träffarna så sker undervisningen via en lärplattform, där lärarna lägger upp material
som behövs för kursen. Under utbildningen förekommer det även obligatoriska samarbeten mellan
kursdeltagarna, dessa sker via lärplattformen eller e-post.

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar?
Att studera på distans är flexibelt, men det kräver lika mycket studietid som att studera på en
platsförlagd utbildning. Lärarassistentutbildningen går på heltid, vilket innebär en 40- timmars
skolvecka.

Är träffarna obligatoriska?
Närträffarna som sker på skolan är fysiska träffar och dessa är obligatoriska, vilket innebär att man
måste delta vid dessa för att få ut ett intyg.

Hur ofta är det närträffar?
Under utbildningen är det totalt 8 träffar. Varje träff omfattar 2 dagar (så totalt 16 dagar under
läsåret), antingen måndag - tisdag eller torsdag – fredag. Information om datumen för träffarna får
man om man blir antagen till utbildning.

Är jag behörig att söka?
För att söka behöver man ha grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier samt
goda kunskaper i det svenska språket, både skriftligt och muntligt.

Ingår det praktik i utbildningen?
I dagsläget ingår det ingen praktik i utbildningen eftersom att där inte finns några utbildade
handledare inom yrket än.

Kostar utbildningen något?
Det är en kostnadsfri undervisning, men man betalar en serviceavgift på 1000 sek/läsår. Man
betalar själv för kurslitteraturen.

Ingår litteratur?
Man införskaffar själv kurslitteraturen. Litteraturlista delas ut under första träffen.

Kan jag söka studiemedel?
Utbildningen är studiemedelsberättigad, sök studiemedel via www.csn.se

Vad tjänar en lärarassistent?
Det skiljer sig åt mellan olika skolor och olika kommuner. Ett tips är att kontakta fackförbundet
Kommunal, som ansluter lärarassistenter, för mer information.

Terminstider

Vårterminen 2019
Start: 8 januari
Slut: 5 juni
Sportlov: vecka 8 (18 februari- 22 februari)
Påsklov: vecka 16 (15 april- 18 april)

Höstterminen 2019
Start: 15 augusti
Slut: 18 december
Höstlov: vecka 44 (28 oktober - 1 november)

Måste ansökan vara komplett på sista ansökningsdagen?
Ja, ansökan måste vara komplett sista ansökningsdagen för att ansökan ska behandlas.

Hur många platser har ni?
Vi antar 20 kursdeltagaren per termin.

Hur går antagningsprocessen till?
Antagningsprocessen bygger på diskussioner kring de kompletta ansökningar som inkommit i rätt
tid. Stor vikt läggs på det personliga brevet. Vi söker efter ambition och ett stort intresse för den
kommande yrkesrollen.

