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Barne- og ungdomsarbeiderfaget, nettkurs 
 
1. Kursets målsetning 
Dette kursets målsetning er å gi teoretisk grunnlag for å gå opp til den 
yrkesteoretiske prøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget.  

 
2. Målgruppe/forkunnskaper 
Dette kurset er for dem som jobber med barn og unge, eller ønsker å jobbe med 
barn men som mangler utdannelse i barne- og ungdomsarbeid.  
Eksamen i barne- og ungdomsarbeid er en 5 timers skriftlig eksamen, derfor er det 
viktig at deltakerne kan skrive brukbart norsk. Deltakerne trenger ikke å kunne 
skrive feilfri norsk, men må kunne gjøre seg forstått.  

 
3. Faglig innhold 
Pensumet i barne- og ungdomsarbeiderfaget er  veldig spennende og tar for seg tre 
fagområder: Kommunikasjon og samarbeid, yrkesutøvelse og helsefremmende 
arbeid. 
 
Kommunikasjon og samarbeid: 
Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. 
Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale 
kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også. 

Yrkesutøvelse  
Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. 
Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. 
Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår 
relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av 
produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.  

Helsefremmende arbeid  
Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse, og 
aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som 
grunnlag for vekst og utvikling. Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging 
av sykdom og førstehjelp.  
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4. Litteratur 
Kurset er bygget på Cappelen Damms Vekstserie som består av 3 bøker. 
Yrkesutøvelse, Kommunikasjon og Samhandling og Helsefremmende Arbeid. 
Det har kommet nye utgaver av bøkene men det går også fint å bruke «gammel» 
versjon som kan kjøpes brukt. 
 
Mer informasjon: https://www.cappelendammundervisning.no/verk/vekst-136816 

 
5. Gjennomføring 
Kurset gjennomføres på deltid med innleveringer på nettskolen. Deltakerne 
bestemmer selv når oppgavene skal leveres. Derfor er kurset tilpasset en hektisk 
hverdag. Det er lagt opp til 15 innleveringer i løpet av kurset. Mange av disse er 
tidligere gitte eksamensoppgaver, slik at deltakere blir godt forberedt på hva som 
kreves av dem til eksamen. Deltakerne blir tett fulgt opp av lærer på kurset. Vi har 
konferanser inne på nettskolen for de som ønsker dette. 

 
6. Eksamen 
Deltakerne melder seg opp som privatist til den teoretiske delen av fagprøven. 
Fristene for å melde seg opp er 15. Januar og 15. September. Oppmeldingen 
foregår på www.privatistweb.no og vi hjelper deltakerne med dette. Eksamen 
forgår i desember og juni hvert år.  Pris for eksamen i 2016 er 1029 kr. 
 
Denne eksamen må bestås for at deltakerne kan gå opp til fagprøven i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. I tillegg krever 5 års vanlig arbeidspraksis. Kurset kan tas 
når som helst i løpet av disse 5 årene.  
 

7. Kompetansebevis 
Ved kursets avslutting får deltakerne tilsendt kursbevis 
 
8. Lånekassegodkjent og fagforeningsstøtte 
Kurset er Lånekassegodkjent og du kan også søke støtte via Fagforbundet. 
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