
Teori til fagprøven 

 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 

HVORFOR TA HVORFOR TA 
FAGBREV?FAGBREV?

• Du styrker din rolle på arbeidsplassen
• Du får et håndfast bevis på din kunnskap
• Fagbrev skaper trygghet for arbeidstaker og

arbeidsgiver
• Du står tryggere i omstillingsprosesser
• Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen
• Du stiller sterkere i kampen om stillingene
• Fagbrev kan medføre høyere lønn

Har du jobbet lenge innen oppvekstsektoren, men mangler formell 
dokumentasjon på kompetansen din?

GRATIS
Har du nok relevant praksis 
kan du søke om å få kurset 
finansiert gjennom 
Viken fylkeskommune. 

Vi hjelper deg med 
søknaden

www.aof.no 23 06 12 50 post@aof.no



BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 

Om kurset

Kontakt:


	Tekst15: Oscar Lindømobil: 474 51 828e-post:oscar.lindo@aof.no
	Tekst16: Har du jobbet en stund i barnehage, barnepark, skole, SFO, klubb eller innen en kommunal etat, men mangler formell kompetanse? Da er dette utdanningen for deg! Utdanningen er på kveldstid og kan derfor kombineres med jobb. Som privatist tar du kun en tverrfaglig eksamen i programfagene og ikke fellesfag som norsk, engelsk, matematikk osv. Denne utdanningen legger vekt på: Å bekrefte det du allerede har lært, og å sette ord på det du allerede kan. Oppdatere deg på gjeldende regelverk og lovverk. Gjøre deg rustet til å møte foreldres forhøyede krav til ansatte med formell kompetanse. Forberede deg til den teoretiske delen av eksamen. Dette kurset kan gjennomføres gratis, det går over 1 skoleår med en undervisningskveld i uka. Krav til opptak: Minimum 7000 timer dokumentert relevant erfaring, det tilsvarer 4 år med fulltid. Det er mulig å legge sammen deltidsprosenter i forskjellige stillinger over lengre tid.Er du usikker på om du har tilstrekkelig med relevant erfaring? Ta kontakt med undertegnede så hjelper jeg deg både med å sjekke antall timer samt registrere søknaden.Har du voksenrett og nok relevant praksis er du nærmest garantert plass på kurset. Voksenrett har du dersom du er over 25 år og ikke tidligere har fullført videregående opplæring.Om du har spørsmål om voksenretten er det bare å ta kontakt med undertegnede.Registrering/søknadsskjema får på forespørsel.


