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Ansökan 

Småbarnspedagogutbildningen 
 

Göteborg 2020-2021 
 
 

Namn____________________________________________________________________________ 
 
 

Adress___________________________________________________________________________ 
 
 

Postnummer och ort________________________________________________________________ 
 
 

Telefon __________________________________________________________________________ 
 
 

E-post___________________________________________________________________________ 
 
 

Födelsedatum_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Tidigare utbildning/ar_______________________________________________________________ 
 
  

Arbetar nu med åldern______________________________________________________________ 
 
 

Arbetsplats_______________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Fakturaadress____________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Postnummer och ort________________________________________________________________ 

 
 
 
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för denna utbildning och bifogar även ett personligt brev  
där det framgår varför jag vill gå Småbarnspedagogutbildningen. 
 
 
 
 
Ort och datum:____________________________________________________________________ 
 
 
Namnteckning:____________________________________________________________________ 
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Gäller från mars 2020 

Villkor 
Småbarnspedagogutbildningen 

 

Göteborg 2020 - 2021 
 
 
Omfattning: Utbildningen innehåller 28 lärarledda dagar (ca 220 timmar) fördelade på 14 helger under  
det så kallade basåret, augusti 2020 - juni 2021, se foldern. Kursdeltagaren kan förlänga tiden för egna 
arbeten efter basårets slut. Detta för att göra det möjligt att få arbeta i egen takt, vilket är en av utbildningens 
grundtankar. Kursansvarig äger rätt att ändra datum för kursdagar och innehåll vid behov. 
 
Ansökan: Ansökan görs skriftligt på särskild blankett tillsammans med ett personligt brev där det även 
framgår varför du vill gå Småbarnspedagogutbildningen. Den dag ansökan är SmåBarn i Lund  
tillhanda räknas som ansökningsdatum. Sista ansökningsdatum är 31 maj 2020, därefter i mån av plats. 
 
Antagningsgrund: Antagning sker genom personlig intervju. Syftet är att ta reda på om den sökande har ett 
klart formulerat motiv, en övertygad vilja att ta till sig kunskap om de yngsta barnen mellan ett och tre år, 
samt förutsättningar för att kunna göra detsamma. Viktigt är att den sökande har en förståelse för att det är 
varje barns individuella utveckling som är utgångspunkt.  

  
Anmälningsavgift: 3 500 kr exkl 25% moms, faktureras efter bekräftad kursplats. Anmälningsavgiften är en  
del av den totala utbildningskostnaden och återbetalas inte vid eventuellt avhopp, men kan överlåtas på en 
annan person. 
 
Betalning: Höstterminen 16 250 kr exkl 25% moms, betalas senast 30 juni 2020.  
Vårterminen 16 250 kr exkl 25% moms, betalas senast 15 januari 2021.  
Skulle betalning inte ha skett tio dagar efter skriftlig påminnelse till sökandens angivna adress betraktas 
avtalet som upphävt och kursplatsen går förlorad. Om 3 kursdeltagare från samma arbetsplats går 
utbildningen samtidigt utfaller 25% rabatt för en av deltagarna, som kan fördelas mellan dem. Obligatorisk 
litteratur och kursmaterial ingår.  

 
Återbetalning: Anmälan är bindande. Om kursdeltagaren p.g.a. sjukdom inte kan fullfölja utbildningen och 
detta kan styrkas med läkarintyg, återbetalas kursavgiften för resterande hela kvartal. Kursansvarig äger 
rätt att ställa in utbildningen innan den påbörjats om antalet sökande inte uppgår till femton. I sådant fall 
återbetalas både anmälningsavgift och kursavgift.  
 
Force Majeure: Pågående utbildning kan avbrytas eller avslutas utan återbetalningsskyldighet om den på  
grund av force majeure förhindras, försvåras eller väsentligen fördyras.  

 
Examination: Med en individinriktad syn på lärande följer en individinriktad examination. Detta innebär att få 
lov att visa vad utbildningen har betytt för den egna kompetensutvecklingen, till skillnad från att enbart vara 
en kontroll av kunskaper, vilket vi traditionellt är vana vid. 

 
Diplomets text grundar sig på: 

• Genomgång av inlämnade arbeten 
• Samtal, frågor och kommentarer vid föreläsningar, både enskilt och i grupp 
• Kursledarens besök på arbetsplatsen 
• Den individinriktade examinationen 

 
Kriterierna för diplom: 

• Obligatorisk närvaro vid utbildningshelgerna ”Den motoriska utvecklingens betydelse för all annan  
utveckling”, ”Anknytning, separationer och tröst. De yngsta barnens introduktion i förskolan” och 
”Behovet av egen personlig utveckling” 

• Ca 75% närvaro vid övriga helger 
• Samtliga arbeten ska vara inlämnade och godkända 

 
Kriterierna för intyg: 

• Den som inte har uppfyllt kriterierna för diplom vid basårets slut, eller valt att inte ta diplom, får ett 
intyg. Detta intyg omvandlas till ett diplom då kriterierna för diplom har uppfyllts. 

 


