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PHOCUS EDUCATION - YRKESUTBILDNING FÖR ELITIDROTTARE

Skaffa dig en yrkesutbildning parallellt med din idrottskarriär

• Skräddarsytt upplägg för dig som elitidrottare
• Du bestämmer själv studietakten
• Möjligt att studera även för dig som inte gått klart gymnasiet  
• Utbildningen sker på distans, plugga där det passar dig vart du vill i världen
• Efter genomförd yrkesutbildning utfärdas diplom från Hermods, ett av Sveriges   
 äldsta utbildningsföretag.



YRKESUTBILDNING FÖR ELITIDROTTARE

Kursplan Säljare

Kurs Poäng Kurskod

Information och kommunikation 1 100 FÖRFÖR01

Personlig försäljning 1 100 INFINF01

Personlig försäljning 2 100 ADMADM01

Telefon- och internetservice 100 FÖRFÖR02

Företagsekonomi 1 100 INFPRG0

SÄLJARE - 500 gyp

Tycker du om att skapa kontakt och har lätt att få 
människor att känna förtroende? Tycker du om att 
göra affärer? Då är utbildningen Säljare något för dig. 
Som säljare har du en bred arbetsmarknad att verka 
på, och oavsett hög- eller lågkonjunktur behövs någon 
som arbetar i frontlinjen gentemot kunder och  
leverantörer. Utbildningen ger dig kunskaper i  
information, kommunikation, försäljning och ekonomi. 

För Säljarutbildningen krävs ingen praktik (APL) men om du gör praktik 
kommer du att lyckas bättre med utbildningen och framtida arbete. 100 
poäng motsvarar ungefär 50 timmars studier.

Det här är en bra utbildning för dig som vill arbeta 
med ekonomi. I utbildningen får du lära dig  
företagsekonomi, administration, kommunikation 
och juridik samt grunderna i bokförings- och  
faktureringsprogrammet Visma Administration.  

Under kursen ska du göra minst 15% arbetsplats-
förlagd utbildning (APL).                       

Kursplan Ekonomi- och redovisningsassistent

Kurs Poäng Kurskod

Företagsekonomi 1 100 FÖRFÖR01

Information och kommunikation 1 100 INFINF01

Administration 1 100 ADMADM01

Företagsekonomi 2 100 FÖRFÖR02

Programhantering 100 INFPRG0

Redovisning 2 100 FÖRRED02

Affärsjuridik 100 JURAFF0

Affärskommunikation 100 AFFAFÄ00S

100 poäng motsvarar ungefär 50 timmars studier.

EKONOMI- OCH  
REDOVISNINGSASSISTENT - 800 gyp



YRKESUTBILDNING FÖR ELITIDROTTARE

Kursplan Webbutvecklare Front-end

Kurs Poäng Kurskod

Webbutveckling 1 100 WEBWEU01

Webbutveckling 2 100 WEBWEU02

Digitalt skapande 1 100 DIGDIG01

Webbutveckling 3 100 WEBWEU03

Gränssnittsdesign 100 GRÄGRÄ0

WEBBUTVECKLARE FRONT-END - 500 gyp 

Skapa, designa och underhålla webbsidor! Detta är 
en utbildning som är inriktad på design av till exempel 
webbsidor, layout och användbarhet. Utbildningen ger 
dig den kunskap som krävs för att arbeta som  
Front-end utvecklare 

För Webbutvecklare Front-end behövs ingen praktik (APL) men om du 
gör praktik kommer du att lyckas bättre med utbildningen och framtida 
arbete. 100 poäng motsvarar ungefär 50 timmars studier.

GYMINSTRUKTÖR - 1100 gyp 

Är idrott och hälsa din passion? Då kan Gyminstruktör 
vara ditt framtida yrke!
 
Utbildningen till gyminstruktör ger dig goda kunskaper 
inom området och förbereder dig för arbetslivet. I 
utbildningen läser du kurser om 1100 gymnasie-
poäng. Kurserna handlar bland annat om ledarskap, 
kommunikation, lärande och växande. Kurserna i 
Träningslära och Aktivitetsledarskap ska ske i sam-
arbete med någon anläggning eller utförare.

Kursplan Gyminstruktör

Kurs Poäng Kurskod

Aktivitetsledarskap 100 PEDAKII0S

Fritid och friskvårdsverksamheter 200 FRIFRT0

Fritid och idrottskunskap 100 FRTFRD0

Hälsopedagogik 100 HALHAL0

Kommunikation 100 PEDKOU0

Lärande och utveckling 100 PEDLÄR0

Människors miljöer 100 PEDMÄI0

Pedagogiskt ledarskap** 100 PEDPEG0

Träningslära 1 100 TRNTRN01

Träningslära 2 100 TRNTRN02

För att bli Gymninstruktör behöver du ha en handledare på ett gym och 
vissa av uppgifterna kommer att ske på gymmet. 100 poäng motsvarar 
ungefär 50 timmars studier.  
**Utbildningen innehåller APL - arbetsplatsförlagt lärande



LÅTER DETTA INTRESSANT?  
Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer.  

Anna Söderlind, Utbildningsansvarig Phocus Education
Telefon: 070-695 86 10 | E-post: anna.soderlind@phocus.se  
www.phocus.se 

Hermods AB  

Hermods grundades 1898 av Hans Svensson  
Hermod, och har således bedrivit utbildning i långt 
över 100 år. Vårt samhälle är i ständig förändring 
men Hermods jobbar konstant med att genom  
innovation och kvalitet utveckla utbildningar och 
tjänster som följer samhällets utveckling och  
arbetsmarknadens behov. I dag bedriver vi  
utbildningar på uppdrag av såväl kommunala  
vuxenutbildningar, som myndigheter, institutioner 
och företag, som till exempel Arbetsförmedlingen 
och Skolverket. 

På uppdrag av Phocus Education erbjuder vi både  
enskilda kurser och yrkesutbildningar på distans.
Hermods är huvudman för utbildningarna och kan därför 
utfärda giltiga betyg. För genomförd yrkesutbildning 
utfärdar vi också diplom.

YRKESUTBILDNING FÖR ELITIDROTTARE

Kursplan Barnskötare/Elevassistent

Kurs Poäng Kurskod

Hälsopedagogik 100 HALHAL0

Kommunikation 100 PEDKOU0

Lärande och utveckling 100 PEDLÄR0

Pedagogiskt ledarskap** 100 PEDPEG0

Människors miljöer 100 PEDMÄI0

Pedagogiskt arbete 100 PEGPEA0

Pedagogiska teorier och praktiker 100 PEDPED0

Barns lärande och växande 100 PEDBAS0

Specialpedagogik 100 SPCSPE01

Skapande verksamhet 100 PEGSKP0

+ Väj två valfria kurser av dessa

Kurs Poäng Kurskod

Aktivitetsledarskap 100 PEDAKI00S

Grundläggande vård och omsorg 100 GRUGRD0

Naturguidning 1 100 NAGNAT01

Specialpedagogik 2 100 SPCSPE02

Vardagsolyckor 100 BEVVAR0

För att bli Barnskötare behöver du göra praktik (APL) inom en förskola 
eller skola med svenska styrdokument. Kan vara utomlands men då i en 
”svensk skola”. 100 poäng motsvarar ungefär 50 timmars studier. 
**Utbildningen innehåller APL - arbetsplatsförlagt lärande

BARNSKÖTARE/ELEVASSISTENT 1300 gyp  
+ eventuellt gymnasiearbete

Vill du jobba med barn och ungdomar? Denna  
utbildning ger dig kunskap om barn och ungas ut-
veckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika 
pedagogiska verksamheterna. Genom att välja den-
na utbildning får du möjligheten att såväl jobba som 
barnskötare i förskolan som elevassistent i skolan. 


