På Vimmerby folkhögskola kan du läsa en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning som ger dig möjlighet att jobba
som socialpedagog.
Utbildningen ger dig verktyg för att kunna arbeta som
socialpedagog, ett arbete som innebär att du ägnar dig åt
människor med olika typer av problem och svårigheter.
När du är färdig med din utbildning har du möjlighet att
arbeta inom statlig, kommunal, regional, privat och/eller
ideell verksamhet med såväl missbrukare som utsatta barn
eller personer med en psykiatrisk problematik.

Grundläggande behörighet
för yrkeshögskola med
särskild behörighet i Sv 2+3/
Svenska som andraspråk 2+3
och 1 års yrkeserfarenhet.

15 april 2021

Alla som söker får en
inbjudan till informationsdag
som en del i antagningsprocessen.

23 augusti 2021

Som socialpedagog kommer du kunna arbeta
inom olika verksamheter som vänder sig till
barn, ungdomar, vuxna och/eller familjer som
har behov av stöd- och hjälpinsatser. Socialstyrelsen efterfrågar arbetskraft som kan ta hand
om människor med missbruksproblem, kriminalitet, psykisk ohälsa och andra grupper i behov
av stödinsatser.
Arbete med utsatta människor - oavsett om det
handlar om ungdomar som kommit snett i tillvaron eller vuxna med missbruksproblem - är
krävande och ibland påfrestande. Men det är alltid meningsfullt och ständigt utvecklande. Svårigheterna låter sig sällan förklaras med någon
enskild modell utan kräver i allmänhet bredare
perspektiv för att kunna förstås och åtgärdas.
Det är orsaken till att yrkesutbildningen på Vimmerby folkhögskola bedrivs tvärvetenskapligt.
Härigenom ges inte bara gedigna kunskaper om
enskildheter utan också förmågan att kunna integrera kunnandet till en begriplig helhet.

Ett viktigt redskap i yrkesrollen som socialpedagog
är sin egen personlighet i mötet med människor
som behöver stöd och hjälp. Kunskap och kännedom om sig själv är alltså en nödvändighet för detta
yrke. Därför passar folkhögskolestudier väldigt bra
som inlärningsform där man värnar om hela människan. Här finns traditionen att fokusera på andra
saker i lärandet än enbart fakta och teori.

Har du frågor eller vill ha mer information?
Då är du välkommen att kontakta oss:

Utbildningens upplägg är utarbetat tillsammans
med företrädare för arbetslivet som också deltar
kontinuerligt i utbildningen genom föreläsningar
och som handledare under LIA/praktik-kurserna.
Utbildning utvecklas hela tiden genom utvärderingar och nya krav/behov från arbetslivet. Av
det skälet kommer utbildningsplanen att förändras utifrån de behov som finns. Var därför observant på att utbildningsplanen förändras från år
till år! .
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