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



Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till studerande 
med annat modersmål än svenska. En utbildning för dig 
som vill arbeta med människor. Du får undersköterske-

kompetens som kan ge arbete inom t ex äldreomsorg, 
sjukhus, handikappomsorg eller som personlig assistent.

Vill du veta mer? Kontakta:
Ritva Bris, Studie- och yrkesvägledare
E-post: ritva.bris@engelholm.se
Telefon: 043-46 86 76

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

Vill du arbeta med människor och utbilda dig 
inom vård och omsorg?

Kurser
Gemensamma kurser
VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1 .....  200
PSYPSY01  Psykiatri 1 ................................. 100
VÅRVÅR02  Vård- och omsorgsarbete 2 ...... 150
HÄLHÄL0  Hälsopedagogik ........................ 100
MEDMED01 Medicin 1 .................................. 150
MÄNETI0  Etik och människans livsvillkor... 100
PSKPSY01  Psykologi 1 ................................. 50
SPCSPE01  Specialpedagogik 1 .................. 100
GERÄLD0  Äldres hälsa och livskvalitet ....... 200
GERVÅR0  Vård och omsorg vid demens ... 100
GYARV0 Gymnasiearbete........................ 100
 Orienteringskurs yrkessvenska . 200
SVA01  Svenska som andraspråk 1 ...... 100
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1 ................. 50

Valbara kurser
SJUAKU0 Akutsjukvård ............................. 200
SPCSPE02 Specialpedagogik 2 .................. 100
PEASOC0 Socialpedagogik ....................... 100 

Totalt antal poäng .............................1900

Start
Start: 5 augusti 2019 
Längd: 85 veckor
Sista ansökan: 14 juni 2019

Utbildningsort
Ängelholm

Arbetsplatsförlagd tid
16 veckor APL under utbildningen. Vi garanterar enbart 
APL i Ängelholm kommun. Vid mån av plats erbjuder 
vi även APL i din hemkommun. Under APL måste du 
kunna arbeta dagtid, kvällar och helger.

Förkunskaper
Rekommenderat avklarad minst SFI D.  

Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter 
ansökningstidens utgång.

Du ansöker via din hemkommun. Ta med dig det sista 
svenskbetyg du har och ett personbevis för studier, 
som du får via Skatteverket.


