Vård och omsorg
– för dig med erfarenhet
Yrkesvux

1350 POÄNG
64 VECKOR
START feb 2019
ÅSTORP

Ansök redan idag!
Skanna vår QR-kod och läs mer på
www.familjenhelsingborg.se/vuxenutbildning

Har du en gammal eller utländsk vårdutbildning?
Arbetar du inom vården utan utbildning?
Utbildningen vänder sig till dig som:
• är/har varit yrkesverksam men saknar utbildning
• har utbildning som saknar alla kurser som krävs för att
bli anställningsbar som undersköterska.
• önskar validera dina kunskaper och komplettera för att
få undersköterskekompetens
Utbildningen startar med gemensamma kurser, sen väljer

Gemensamma kurser
HÄLHÄL0
Hälsopedagogik......................... 100
MEDMED01
Medicin 1................................... 150
MÄNETI0
Etik och människans livsvillkor... 100
PSYPSY01
Psykiatri 1.................................. 100
PSKPSY01
Psykologi 1.................................. 50
SPCSPE01
Specialpedagogik 1................... 100
VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 1....... 200
VÅRVÅR02
Vård- och omsorgsarbete 2....... 150
GYARVO
Gymnasiearbete........................ 100
Programfördjupning.......................................... 300
Kurser i Vård- och omsorgsutbildning (äldreomsorg,
funktionsnedsättning eller psykiatri).
Tillval (innebär förlängd kurstid)
Gymnasiegemnsamma ämnen
SVESVE01
Svenska 1 ................................. 100
eller
SVASVA01
Svenska som andra språk 1...... 100
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1.................. 50

du inriktning. Studierna sker via en digital plattform med
två obligatoriska träffar i veckan. Kursen startar med en
veckas orienteringskurs (50 p) med studieteknik. Här inleds
också en kartläggning av dina kunskaper och erfarenheter
som grund för eventuell validering.
Språkstöd kan erbjudas vid behov. Fullgjord utbildning
ger dig undersköterskekompetens.

Start
Start:
Längd:
Sista ansökan:

25 februari 2019
Individuell, 64 veckor utan tillval
7 januari 2019

Utbildningsort
Åstorp, Vuxenutbildningscentrum, Jitegatan 1.
Förkunskaper
Utöver kraven om utbildning eller erfarenhet krävs
kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk,
motsvarande åk 9 / delkurs 4. Test av språkkunskaper
kan bli aktuellt om du saknar betyg.
Informationsmöte
För chans att antas krävs deltagande på vårt informationsmöte. Då berättar läraren om upplägg och syv
informerar om studieekonomi. Informationsmötet är
på Jitegatan 1 onsdagen den 6/2 kl 15.00.
Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter
ansökningstidens utgång.

Totalt antal poäng............ 1350 utan tillval
Sista ansökningsdag till utbildningen är den 7/1. Du
ansöker via din hemkommun. Ta med dig ditt sista
svenskbetyg och personbevis för studier som kan
hämtas på Skatteverkets hemsida.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Pål Olsson, studievägledare
Tel: 042-64348
Email: pal.olsson@astorp.se

