VÅRD OCH OMSORGSUTBILDNING
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå

Mål

Utbildningsanordnare

Vård och omsorgsutbildningen vänder sig till dig som vill
ha ett arbete där människan står i centrum. Utbildningen
ger dig grundläggande kunskaper för att arbeta inom
vård, omsorg och habilitering.
Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, inom
LSS–verksamhet, psykiatri eller sjukvård.

Komvux Hässleholm

Förkunskapskrav

Ansökan

Godkänt betyg i svenska/svenska som andra språk på
grundskole/grundläggande nivå eller motsvarande.
Erfarenhet från yrkesområdet är meriterande.

Du gör din ansökan tillsammans med studie– och
yrkesvägledare i din hemkommun.
Nästa kursstart: 18 januari 2021
Ansök innan 1 november 2020

Innehåll

Studieekonomi
Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur står
du själv för.
Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN. För mer
information se www.csn.se

Se nästa sida

Utbildningstid
3 terminer (vid heltidsstudier). Kursstarter i januari och
augusti varje år.

Komvux Hässleholm är
certifierade och
ingår i Vård– och omsorgscollege.

Komvux Hässleholm, Norra stationsgatan 8A, 281 48 HÄSSLEHOLM 0451-762021 www.komvuxhassleholm.se

HÄSSLEHOLM | KRISTIANSTAD | OSBY | ÖSTRA GÖINGE

VÅRD OCH OMSORGSUTBILDNING
Kursutbud
Gemensamma kurser

Yrkesutgångar

Vård och omsorgsarbete 1

200 p

Hälsopedagogik

100 p

Psykologi 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Äldreomsorg
(läses på komvux i Sibbhult)

Äldres hälsa och livskvalitet

200 p

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 p

Svenska/Svenska som andra språk 1

100 p

Medicin 1

150 p

Specialpedagogik 1

100 p

Psykiatri 1

100 p

Vård och omsorgsarbete 2

150 p

Funktionshinderområdet

Etik och människans livsvillkor

100 p

Specialpedagogik 2

100 p

Vård och omsorg specialisering=
(2 valbara 50-poängskurser)

100 p

Socialpedagogik

100 p

Vårdpedagogik och handledning

100 p

Psykiatri
Psykiatri 2

200 p

Samhällsbaserad psykiatri

100 p

Hälso– och sjukvård

APL
I utbildningen ingår totalt 10 veckors arbetsplatsförlagt
lärande, APL.
Det innebär att du praktiserar på en arbetsplats inom
yrkesområdet och vårdar både kvinnor och män.
Under denna tid följer du din handledares schema,
vilket kan innebära dag-, kvälls– och helgtjänstgöring.
Schemat är på heltid.

Validering
Har du tidigare yrkeserfarenhet från vård och omsorg
kan det ge möjlighet till validering.

(läses på komvux i Sibbhult)

Akutsjukvård

200 p

Medicin 2

100 p

Platserna i varje yrkesutgång är begränsade och
fördelas av lärarna efter elevens önskemål, lämplighet
och tillgång på praktikplatser. Dessutom kan utbudet
av yrkesutgångar variera beroende på resurser och
efterfrågan.

Frågor kring utbildningen, kontakta studie– och yrkesvägledare vid Komvux Hässleholm:
Gunnilla Knutsson

Ann-Sofie Säbom

Susanne Johnsson

tel 0451-76 20 31

tel 0734-253 687

tel 0451-76 20 15 eller 0734-356 726

gunnilla.knutsson@hassleholm.se

ann-sofie.sabom@hassleholm.se

susanne.johnsson@hassleholm.se
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