Vård och omsorg
Yrkesvux

1550 POÄNG
62 VECKOR
START maj 2019
HELSINGBORG

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

Utbildning till undersköterska
Vill du arbeta med människor och utbilda dig inom vård och
omsorg? Utbildningen bedrivs utifrån lärarledda lektioner,
individuell handledning, grupparbeten, metodövningar och
Novo som är Hermods digitala plattform. De första två
veckorna börjar med en introduktions-/orienteringskurs.

Yrkesinriktningar
Du väljer mellan följande yrkesinriktningar:
Äldreomsorg
..................................... 1550 poäng
Psykiatri
..................................... 1550 poäng
Funktionsnedsättning............................. 1550 poäng

Utbildningen är studiemedelsberättigande och kostnadsfri
för dig som studerar inom kommunal vuxenutbildning. Du
kan välja att studera på heltid eller deltid. Hela utbildningen
omfattar 1550 poäng. Studerande som behöver läser även
200 poäng yrkessvenska (utöver 1550 poäng).

Informationsmöte
För att bli antagen till vård och omsorgsutbildningen
krävs att du går på ett obligatoriskt informationsmöte
tisdagen den 16 april 2019.
Lokal för informationsmöten: Hermods lokaler på Berga
Allé 1 kl 15.

Du kan även välja att bara läsa enstaka kurser.

Start
Start:
Längd:
Sista ansökan:

Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter
ansökningstidens utgång.
27 maj 2019
ca 62 veckor
22 april 2019

Utbildningsort
Helsingborg
Hermods
Berga Allé 1, Helsingborg
Arbetsplatsförlagd tid
En viss del av utbildningen är arbetsplatsförlagd, APL
(totalt 5+4 veckor).
Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du inte
har svenska som modersmål krävs att du har godkänt
i kursen Svenska som andraspråk (grundläggande)
eller motsvarande kunskaper.

Du ansöker via en webbansökan www.helsingborg.
se/vuxansokan. Är du folkbokförd i Helsingborg och
behöver få kontakt med en studievägledare gå in på
www.helsingborg.se/vuxenutbildning.
Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver
vägledning, ta då kontakt med komvux i din hemkommun. Du behöver bifoga dina skolbetyg i ansökan.
Inför kursstarten ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Detta enligt ett beslut i kommunfullmäktige rörande praktiktjänstgöring inom stadens
verksamheter.

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Telefontider måndag-fredag 13.30-16.00: 042-4004635
E-post: vohbg@hermods.se
Frågor om din ansökan: vux.antaget@helsingborg.se

