Behandlingspedagog
uppdragsutbildning på distans

Tollare folkhögskola, foto Stefan Sundström

Utbildningen till behandlingspedagog-/behandlingsassistent är en fristående 2 årig
eftergymnasial yrkesutbildning med validering.
Kursens upplägg och innehåll följer det innehåll som har arbetats fram av BALSAM
(förening för folkhögskolor och YH utbildning), samt följer SiS riktlinjer. Utbildningen
vill ge fördjupade kunskaper i olika problemområden som rör ungdomar på
institution i praktiska och kunskapsbaserade metoder. Utbildningen har en
socialpedagogisk, kognitiv och inlärningspsykologisk inriktning. Och följer de
teoretiska och praktiska inslag som använts inom behandingsarbetet med ungdomar
på institution.
Tollare folkhögskola har under 25 år bedrivit socialpedagogiska utbildningar och
under 2016-2017 bedrivit den tvåårig utbildning främst med deltagare främst från
Bärby ungdomshem.
info@tollare.org Tel 08-5055686 00

Faktaruta
Utbildningen
Behandlingspedagog/behandlingsassistent är en tvåårig yrkes-utbildning på distans med
validering. Detta är en kurs för dig som arbetar med behandling av utsatta ungdomar på institution.
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.
Kursens upplägg
Kursen sker i nära samarbete med SiS, med lärare både från Tollare folkhögskola och Bärby
ungdomshem. Du får använda dina teoretiska kunskaper direkt i ditt arbete. Folkhögskolans hela
register används i undervisningen; lektioner, föreläsningar, upplevelsebaserad undervisning,
rollspel, samtalsgrupper och litteraturstudier.
Kursplan
Kan beställas från Tollare folkhögskola info@tollare.org
Tel 08-505686 00
Kursstart
I början av januari 2018, kursslut december 2019,
Vem kan söka
Gymnasiet eller motsvarande, arbete inom SiS eller HvB.
Deltagare
Kursen startar vid minst 20 deltagare
Anmälan
Senaste anmälningsdag den 15 oktober 2017
Kursintyg
Efter godkänd avslutad kurs utfärdas kursintyg/utbildningsbevis för 2-årig eftergymnasial
utbildning.
Kursavgift
80000 kr exkl moms
Kostnad för kursmaterial ingår i kursavgiften
Kostnader för resor, kost och ev logi vid träffarna ingår ej i kursavgiften
För mer information
Urban Dunell, lärare Tollare folkhögskola urban.dunell@tollare.org
Allan Mare, btr institutionsföreståndare Bärby ungdomshem allan.mare@stat-inst.se
Anmälan:
Tollare folkhögskola, 132 42 Saltsjö-Boo

