
 
 
 
 
 

 
 

Bli lärare i småbarnspedagogik 

genom att komplettera dina tidigare studier! 
 
 
Å bo Åkademi inleder en kompletterande utbildning fo r la rarbeho righet inom 
sma barnspedagogik pa  Å land 2019–2022 
 

• vi ser ga rna att du har na gon utbildning med inriktning pa  barn och att du 
arbetat heltid pa  daghem och/eller fo rskola 

• vi inleder med att kartla gga, bedo ma och va rdera dina faktiska kunskaper 
• du fa r ett individuellt studieprogram som sa ger hur ma nga studiepoa ng av 

totala 180 sp du beho ver avla gga 
• studierna ga r de tva  fo rsta la sa ren inom o ppna ho gskolan pa  Å land och 

kurserna a r o ppna fo r alla 
• kurserna ordnas kva llar och veckoslut och vi fo rso ker ordna flexibla 

studiearrangemang och distansstudier 
• studietakten a r ungefa r ”halvfart”, dvs 30-35 sp per termin 
• o verva g om du orkar arbeta heltid fo r att kunna genomfo ra studierna 
• studierna kommer att kra va na gra studieledigheter 
• na gra kursdelar ordnas i Vasa 
• efter tva  a rs studier genomfo rs la rarla mplighetsprov i Vasa och antagning av 20-

30 studerande till fakulteten vid Å bo Åkademi i Vasa 
• de som antagits avslutar den kompletterande utbildningen det tredje la sa ret da  

en del av studierna genomfo rs pa  distans och en studieperiod ordnas i Vasa 
• du som inte antagits har tillgodo allt du avlagt och kan efter antagning i egen 

takt avsluta vid fakulteten enligt en individuell studieplan 
 
Å r du intresserad sa  hittar du mera detaljerad information om utbildningen och hur du 
anso ker pa  www.open.ax 
 
OBS! Infoträff för alla intresserade måndagen 11.3 klockan 15 och 18 på Högskolan 
Norra, Neptunigatan 17. 
 
Planerare Mirjam Schauman pa  Ö ppna ho gskolan,  Ho gskolan pa  Å land kan ocksa  hja lpa 
dig med information och guida dig vidare: mirjam.schauman@ha.ax, tel. 018-537 712. 
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