Antagningskriterier för Wendelsbergs lärarassistentutbildning
För att gå Wendelsbergs lärarassistentutbildning krävs att du slutfört 3-årigt studie- eller
yrkesförberedande gymnasium eller motsvarande med godkänt betyg i
gymnasiegemensamma ämnen (kärnämnen).
Ett intresse för att arbeta med människor är en förutsättning. Tidigare erfarenhet av att ha
arbetat med människor är en merit men inget krav. Flerspråkighet och mångkulturella
erfarenheter är en merit men inget krav. God svenska i tal, läsförståelse och skrift är en
förutsättning för utbildningen. Gärna kunskaper i något specifikt ämne.
Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv och varför du
söker kursen.
Vi eftersträvar blandade grupper vad gäller ålder, etnicitet, kön och studiebakgrund.
Avgörande för antagning till skolan är studiemotivation, intresse för att arbeta i skolan och
enligt vår bedömning möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen på lärarassistentkursen.
Tidig ansökan kan ge större chans att antas till kursen.
I samband med praktiken kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Läs mer om Registerutdrag för dig som ska arbeta inom skola eller förskola
Antagningsarbetet börjar kring mitten av mars. Vi har löpande antagningsprocess. Vi tar
kontakt med sökande för samtal eller besök på skolan. Ansökningar inkomna före sista
ansökningsdag, ca mitten av maj, ska vara behandlade före mitten av juni och besvaras
innan 20 juni.
Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdag behandlas i mån av plats. Besked om
antagning till skolan sker med brev. Den som antagits ska inom 2 veckor ge svar om
accepterande av plats och bekräftelseavgift ska inbetalas samtidigt.
För att kunna erbjuda bästa möjliga omständigheter för studier och personlig utveckling tar vi
inte in kursdeltagare som är i aktivt beroende av alkohol, narkotika eller andra gifter med
berusande effekt. Har man varit i ett aktivt beroende behöver man minst ett års frihet från sitt
tidigare beroende bakom sig för att kunna bli antagen som studerande.
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