
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Teori til fagprøven 

Barne- og ungdomsarbeidarfaget 

 
 Via Skype - der du er! 

FINANSIERING: 

Er du organisert i en fagforening kan du søke denne om utdanningsstipend. Fagfor-
bundet har god stipendordning. Sjekk dine rettigheter i din fagforening.  

Statens lånekasse for utdanning Faget er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker på 
www.lanekassen.no ved bruk av MinID eller bankID, her finner du også veiledning 
og svar på spørsmål. Søknadsfrist er 15. november og 15. mars og vi anbefaler deg å 
søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid.  
 
Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning», der finner du AOF Vestlandet. 
Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».  

 

AOF VESTLANDET  
START:  Torsdag 3. mars 2020 
DAGER:  Tirsdager 
PERIODE: 3. mars 2020 – 17. nov 2020 
KLOKKESLETT: kl. 17:00 – kl. 21:00  
STED:  Via Skype - Der du er!   
PRIS:  kr 22 500,- + eksamensavgift og undervisningsmateriell 
TIMETALL: 108  
 
Opplæringen kan kombineres med jobb. 
Læringsplattformen ACampus blir brukt i undervisninga (enkel å bruke og opplæring 
blir gitt) 

 

PÅMELDING  
AOF Vestlandet  
tlf: 55 30 90 50 / 412 016 89  
https://aofstudiestart.no /   
www.aofvestlandet.no   
www.facebook.com/aofvestlandet  
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 MÅLGRUPPE  

Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring med barn og unge og som 
ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev som 
Barne- og ungdomsarbeider. Opplæringen bygger på den samme læreplanen som be-
nyttes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne med ar-
beidserfaring innen fagfeltet. 

MÅL FOR OPPLÆRINGEN 

Målet med opplæringen er å forberede deg som praksiskandidat til den teoretiske ek-
samen som er et av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging av læ-
rer og administrasjon i AOF vil du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå 
den teoretiske eksamen. 

Når du har bestått eksamen i teoridelen og dokumentasjon for relevant og allsidig 
praksis er godkjent av fagopplæringskontor i Vestland fylke, kan den praktiske fagprø-
ven gjennomføres. Det er fagopplæringskontoret i Vestland fylke som godkjenner 
praksisen din. 

ORGANISERING 

Undervisningen gjennomføres på Skype der lærer og deltakerne møter hverandre én 
dag i uken. Deltaker og lærer kan både se og høre hverandre. Læringsplattformen 
ACampus brukes til å dele lærerens notater, oppgaver, nyttige lenker til Internett og 
annen nyttig informasjon med alle som deltar. ACampus er svært enkel å bruke og 
krever lite datakunnskap. I siste halvdel av opplæringen får du mye øving i å skrive ek-
samensoppgaver.  

Lærer vil veilede deg mye i å skrive gode oppgaver og gi deg tilbakemelding på oppga-
vene.  

Det kreves at du har tilgang til pc, telefon og internett 

INNHOLD OG EKSAMEN 

Undervisningen omfatter programfagene du trenger for å avlegge teorieksamen til 
fagprøve for Barne- og Ungdomsarbeiderfaget. 

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse innen de tre programområdene: 

1. Helsefremmende fag 

• Sammenheng mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge 

• Hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp 

• Holdningen til tobakk og rusmidler 

• Forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet 

2. Kommunikasjon og samhandling 

• Utvikle barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse 

• Gruppeprosesser og konflikthåndtering 

3. Yrkesutøvelse 

• Ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge 

• Aktiviteter knyttet til kunst, kultur og miljø 

• Forberedelse av trygg og sunn mat 

• Regelverk for taushetsplikt, personvern, produkt og tjenester 

• Yrkesforståelse og yrkesetikk 
 

EKSAMEN 

Eksamen gjennomføres som privatist/praksiskandidat og det er Vestland fylkeskom-
mune som har ansvaret for gjennomføringa av denne. Oppmelding til eksamen gjø-
res på www.privatisweb.no .  

For å kunne gå opp til den praktiske fagprøven hos fylkeskommunen og oppnå fag-
brevet krever det bestått teoretisk eksamen og 5 års relevant arbeidserfaring. Om 
en ikke har all erfaring som kreves til fagprøven kan man likevel ta eksamen i teori-
delen og gå opp til den praktiske prøven når en har oppnådd tilstrekkelig praksis og 
denne er godkjent av fylkeskommunen.  
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