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PRAKSISKANDIDAT I BÆRUM KOMMUNE

 

  

Praksiskandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Bærum Kommune.

Bærum Kommune har helt siden 2002 hatt et tilbud for ansatte som ønsker å ta fagbrev i barne- og

ungdomsarbeiderfaget.

Tilbudet er for ansatte som jobber f.eks. i barnehage, skole, SFO eller et annet sted med barn og unge

mellom 0 til 18 år.

Undervisningen er fra september til mai hvert år. Det er ca. 30 ettermiddager/kvelder med undervisning.

Det er plass til ca. 16 til 18 praksiskandidater i hvert kull.

Hvem kan søke: 

Det er opp til den enkelte ansatte og søke om plass. Men det er tjenesteleder som avgjør om søkeren fyller

kriteriene for å komme med.

Deretter er det Bærum Kommune v/ personalenheten som plukker ut de som får være med.

Hvordan søke: 

Søker må fylle ut vårt søknadsskjema. Se vedlegg

Skjemaet undertegnes av søker og av tjenesteleder.

Kriterier som tjenesteleder må vurdere:

Søkeren er egnet og anbefales av tjenesteleder. 

Søkeren har gode nok norskkunnskaper til å kunne følge undervisningen. 

Søkeren kan dokumentere minst 45 mnd. praksis med barn og unge fra 0 til 18 år. 

Søknadsfrist: 

Det er fortløpende søkning, de som søker først kommer med. De som søker etter at kullet er fullt, får plass

året etter, om tilbudet fortsetter.

Oppstart: 

Oppstart er i løpet av september hvert år med et nytt kull.

Opplegget: 

Undervisning fra september til mai hvert år, fordelt på ca 30 ettermiddager/kvelder.

Opplegget er en forberedelse til tverrfaglig eksamen og fagprøven.

Eksamen: 

Alle må opp til tverrfaglig eksamen (Vg2 eksamen for praksiskandidater) på videregående skole.

Bøker/utgifter: 

Kandidaten får dekket utgiftene til bøker, eksamensavgift og oppmelding til fagprøven av Bærum

Kommune.



Oppmelding til eksamen/fagprøven: 

Personalenheten er behjelpelig med oppmelding til fagprøven og til tverrfaglig eksamen.

Hva kreves for å få kunne gå opp til en fagprøve: 

1)    Minst 60 mnd praksis, med godkjent dokumentasjon på at man har 

       jobbet med barn og unge fra 0 til 18 år. 

2)   Bestått tverrfaglig eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Ytterligere informasjon: 

Rolf Richardsen - rolf.richardsen@baerum.kommune.no

Synnøve Skaga - synnove.skaga@baerum.kommune.no

 

Publisert: 29.08.2008

Sist endret: 11.11.2014

Forfatter: Nina M. Storfold

mailto:rolf.richardsen@baerum.kommune.no
mailto:synnove.skaga@baerum.kommune.no

