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OPPDRAGSKURS: 
 
Har du eller noen i din organisasjon behov for  
kompetanseheving, ny kunnskap eller faglig påfyll? 
 
Universitetet i Agder tilbyr etter-og videreutdanning både 
til privat næringsliv og offentlig sektor. Vi utformer  
utdanning tilpasset ditt behov og din virksomhet. 
 
Vi gir i første rekke tilbud innen våre fagfelt, men  
samarbeider også med andre kompetansemiljøer  
ved behov. 
 
 
 

UNIVERSITETET I AGDER 
Kristiansand • Grimstad 
Postboks 422 I 4604 Kristiansand 
Tlf. 38 14 10 00 I post@uia.no I www.uia.no 

Abonner på nyhetsbrev uia.no/videre 



Eksamen: 
Det avholdes en muntlig eksamen 
som tar utgangspunkt i pensum og i 
de skriftlige arbeidene studentene 
har gjennomført i løpet av kurset. 
Eksamen vurderes til bestått/ikke 
bestått. 
 
Kursdeltakere som ikke ønsker å 
avlegge eksamen vil få kursbevis 
dersom de har deltatt på samlingene. 
 
Opptakskrav: 
For søkere som er 25 år eller eldre er 
det ingen opptakskrav. 

 
Søkere under 25 år må vedlegge 
dokumentasjon enten på generell 
studiekompetanse eller på 
realkompetanse. 
 
Informasjon/påmelding: 
Henvendelse for nærmere informasjon 
kan gjøres på e-post til: 
tove.ugland@uia.no eller  
på tlf. 38 14 11 58 / 38 14 11 66. 
 
Søknadsfrist:  
10. desember 2012 
 

 

Kurset har også som mål å utvikle studentenes barnehagefaglige 
kompetanse, for derigjennom å fremme utvikling av barnehagen til det  
beste for barn og foreldre. 
 
Studieplassene og utgifter til pensumlitteratur vil være f nansiert avi  
Fylkesmannen i hhv Aust- og Vest-Agder. Det er derfor ingen kursavgift, kun 
semesteravgift til Studentsamskipnaden på p.t. kr 585,-. 
 
Målgruppe: Assistenter og fagarbeidere i barnehage. 

Kurset er et læringsprogram med vekt på erfaringsbasert læring, og det er 
spesielt tilrettelagt for assistenter i barnehage. Hovedfokus vil være på 
deltakernes egen kompetanseutvikling, og målet er å gi disse bevissthet 
rundt egen rolle i barnehagen.  

Studiested: 
For deltakere fra Vest-Agder vil  
1. samling f nne sted på Rosfjordi  
Strandhotell i Lyngdal. Oppholdet på 
Rosfjord dekkes av Fylkesmannen i 
Vest-Agder.  
 
De øvrige samlingene f nner sted påi  
Campus Kristiansand. 
 
For deltakere fra Aust-Agder vil  
1. samling f nne sted på Bokhotelleti  
Lyngørporten. Oppholdet på 
Bokhotellet dekkes av Fylkesmannen 
i Aust-Agder. 
 
De øvrige samlingene f nner sted påi  
Campus Grimstad. 
 
Dersom det er tilstrekkelig med søkere 
vil det bli opprettet én klasse i  
Vest-Agder og én i Aust-Agder. 
 
 
 

Samlingsdatoer for Vest-Agder 
klassen: 
25.-26. januar (Rosfjord Strandhotell) 
1.-2. mars 
19. april 
6.-7. september 
11.-12. oktober 
 
Samlingsdatoer for Aust-Agder 
klassen: 
8.-9. februar(Bokhotellet Lyngørporten) 
15.-16. mars  
26. april 
20.-21. september 
25.-25. oktober 
 
Fredagssamlingene varer  
fra kl. 09.15-15.00 
Lørdagssamlingene varer 
fra kl. 10.15-14.00 
 
 


