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Barne- og ungdomsarbeiderfaget

STED: Via Skype - Der du er! 

START: 3. mars 2020

PERIODE: 3. mar 2020 – 17. nov 2020

TID: kl. 17:00 – kl. 21:00 

DAG: tirsdager

PRIS: kr 22 500,- + kursmateriell og 
eksamensavgift

1 dag per uke á 4 timer med totalt 108 timer
Læringsplattformen ACampus benyttes i 
undervisningen (opplæring gis)

Faglig innhold:
Opplæring bygger på læreplanen for Barne-
og ungdomsarbeiderfaget VG3

Programfag:

• Helsefremmende fag
• Kommunikasjon
• Yrkesutøvelse

Finansiering
Er du organisert i en fagforening kan du søke 
denne om utdanningsstipend. Både 
Fagforbundet og Norsk 
Arbeidsmandsforbund har stipendordning. 
Sjekk dine rettigheter i din fagforening.

Statens lånekasse for utdanning
Faget er godkjent for lån i Lånekassen. Du 
søker ved bruk av MinID eller bankID. Her 
finner du også veiledning og svar på 
spørsmål.  Søknadsfrist er henholdsvis 15. 
november og 15. mars. 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».

Teori til fagprøven i Barne- og 
ungdomsarbeiderfaget via Skype

Ta fagbrev via Skype – Der du er!

Målgruppe:

Utdanningen er rettet mot voksne med erfaring innen arbeid med barn og unge 
og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta 
fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 

Opplæringens målsetting:

Målet med opplæringen er å forberede deg som praksiskandidat til den 
teoretiske eksamen som er et av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og 
oppfølging av lærer 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 fagprøven gjennomføres. Det er fagopplæringskontoret i Vestland 
fylke som godkjenner praksisen din.

Opplæringens organisering:

Undervisningen gjennomføres på Skype der lærer og deltakerne møter 
hverandre én dag i uken. Deltaker og lærer kan både se og høre hverandre i 
undervisningen. 

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 deltakeren mye øving i å skrive eksamensoppgaver. Lærer 
veileder mye i å skrive gode oppgaver og gi deltakeren tilbakemelding på 
innleverte oppgaver.

Det kreves at du har tilgang til PC, telefon og Internett.

Eksamen vil være i slutten av nov 2020.

Pris – ekskl. kursavgift og eksamen

Kurs kr  22 500,-

Læremateriell kr 1 000,-

Påmelding

Du kan melde deg på via aofstudiestart.no eller på tlf. 55 30 90 50. 

Du kan også henvende deg direkte til vår kompetanserådgiver: 

Wenche Lien Fotland

Tlf.: 412 016 89 / 55 30 90 50

E-post: wenche.lien.fotland@aof.no eller  

wenche.lien.fotland@aofvestlandet.no

https://www.fagforbundet.no/medlemskap-og-fordeler/stipend/
https://www.lo.no/hva-vi-gjor/los-utdanningsfond/nyheter-utdanningsfondet/sok-om-stotte/
https://lanekassen.no/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/praksiskandidatordning-for-voksne/
http://www.aof-haugaland.no/
mailto:wenche.lien.fotland@aof.no
mailto:wenche.lien.fotland@aofvestlandet.no

