Arbetsmarknadsutbildning
inom Jobb- och utvecklingsgarantin

Förberedande Behandlingsassistent

Förberedande kurs till behandlingsassistent är en kurs för dig som vill arbeta med behandling
av utsatta ungdomar. Här får du kunskaper om ungas problematik sett ur perspektiven
samhälle, familj och individ. Genom beprövade och framgångsrika metoder lär du dig hur
man vänder en destruktiv utveckling till något positivt. Du har 13 veckors teori på Tollare
folkhögskola. Under teoriveckorna får du kontakt med människor som arbetar i branschen,
du får personliga möten med yrkesverksamma eldsjälar, du får göra studiebesök på olika
behandlingsenheter. Sedan följer 13 veckors praktik på en SiS (Statens institutionsstyrelse)
institution.

Kursens upplägg
Utbildningen börjar med två veckors introduktion, ett tillfälle för läraren att göra en
bedömning av dig samt att du själv får tillfälle att känna dig för om du vill gå vidare.
På Tollare folkhögskola läser du på heltid. Folkhögskolans hela register används i
undervisning, föreläsningar, upplevelsebaserad undervisning, rollspel, samtalsgrupper och
litteraturstudier.

Utbildningens mål






Du får introduktion i arbetet som behandlingsassistent
Du får introduktion för att arbeta med utsatta ungdomar på institution
Du får information om metoder i arbetet med ungdomar
Du inblick i utsatta ungdomars situation
Du får tillfällen till reflektion, eftertanke och personlig utveckling

Faktaruta
Utbildning:
Förberedande kurs på heltid till Behandlingsassistent.

Antal veckor:
26 veckor (13 veckor teori, 13 veckor praktik)
Kursstart: 9 oktober 2017 Kursslut: 29 mars 2018

Krav:





Intresse av att arbeta med utsatta ungdomar
Kunskaper i svenska språket
Utdrag ur belastningsregistret för HVB skall tas med till eventuell intervju
Minst 25 år

För mer information
Informationsmöte tisdag 15 augusti kl.10-11.30 på Tollare folkhögskola, besöksadress:
Åhlbergs väg, 132 49 Saltsjö-Boo
Informationsmöte tisdag 5 september kl.13-14.30 på AF City

Ansökan
Du ansöker via din handläggare på arbetsförmedlingen med CV och ett kort personligt brev,
vilket din handläggare mailar till Tollare folkhögskola.
Om du går vidare blir du kallad till intervju hos Tollare folkhögskola. Det blir löpande
antagning från den 1 september.
Din handläggare får därefter besked om du gått vidare eller inte.
Antagning till kursen sker genom personliga intervjuer med lärare från Tollare folkhögskola.
Lena von Scheven Messeter,
lena.von-scheven-messeter@arbetsformedlingen.se
Lärare Tollare folkhögskola:
Urban Dunell, Mats Hemstrand
urban.dunell@tollare.org
mats.hemstrand@tollare.org

