Vård och omsorg
Yrkesvux

1550-1750 POÄNG
62-70 VECKOR
START sep 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. Utbildningen
startar med två veckor introduktion/orientering.

Utbildningskod: VOXABN
Yrkesinriktningar
Du väljer mellan följande yrkesinriktningar:
Äldreomsorg
..................................... 1550 poäng
Psykiatri
..................................... 1550 poäng
Funktionsnedsättning............................. 1550 poäng
Du kan även välja att bara läsa enstaka kurser.

Start
Start:
Längd:
Sista ansökan:

16 september 2019
ca 62-70 veckor
12 augusti 2019

Utbildningsort
Helsingborg
Hermods
Berga Allé 1, Helsingborg
Arbetsplatsförlagd tid
En viss del av utbildningen är arbetsplatsförlagd, APL
(totalt 5+4 veckor). APL är alltid på heltid, 35 h per vecka.
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.

Utbildningen är studiemedelsberättigande och kostnadsfri
för dig som studerar inom kommunal vuxenutbildning. Du
kan välja att studera på heltid eller deltid. Utbildningen
omfattar 1550-1750 poäng. Tänk på att du behöver ha
tillgång till surfplatta eller dator för dina studier.

Informationsmöte
För att bli antagen till vård och omsorgsutbildningen
krävs att du går på ett obligatoriskt informationsmöte
tisdagen den 6 augusti 2019.
Lokal för informationsmöte: Hermods lokaler på Berga
Allé 1 kl 15.
Ansökan
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 beställa upp ett utdrag från
belastningsregistret:
https://novo.hermods.se/ham/file.php/files/group/1
320/75ea9a29503c2b0173348231974a292f?filenam
e=UTDRAG%20FR%C3%85N%20BELASTNINGSREGISTRET.pdf
OBS! Öppna ej brevet. 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:
E-post: vohbg@hermods.se
Frågor om din ansökan: vux.antaget@helsingborg.se

