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På utbildningen utvecklar du din förmåga att möta 
och förstå människors behov och hälsa. Du studerar 
grundläggande kurser på 1550 poäng för att göra dig 
anställningsbar som undersköterska. Efter genomgången 
utbildning kan du arbeta till exempel inom äldreomsorg, 
hälso- och sjukvård eller med personer som har funktions-

nedsättning. Kurserna är hämtade från gymnasieskolans 
Vård- och omsorgsprogram. Senare i utbildningen har 
du möjlighet att välja programfördjupning mot sjukvård 
eller funktionsnedsättning. Vårdutbildningen i Perstorp 
är ett certifierat Vård- och omsorgscollege.

Vill du veta mer? Kontakta:
Ulla Ekman-Levin, Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0435-392 55
E-post: ulla.ekman-levin@perstorp.se

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
MÄNETI0   Etik och människans livsvillkor... 100
HALHAL0    Hälsopedagogik ........................ 100
GYARVO0   Gymnasiearbete........................ 100
MEDMED01   Medicin 1 .................................. 150
ORI  Orienteringskurs yrkessvenska ... 50
PSYPSY01   Psykiatri 1 ................................. 100
PSKPSY01  Psykologi 1 ................................. 50
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1 ................. 50
SPCSPE01   Specialpedagogik 1 .................. 100
SVESVE01 Svenska/
 Svenska som andraspråk 1 ...... 100
GERVÅR0  Vård och omsorg vid 
 demenssjukdomar .................... 100
VÅRVÅR01   Vård och omsorgsarbete 1 ....... 200
VÅRVÅR02   Vård och omsorgsarbete 2 ....... 150

Valbar programfördjupning: Sjukvård
SJUAKU0 Akutsjukvård ............................. 200

Valbar programfördjupning: Funktionsnedsättning
SPCSPE02   Specialpedagogik 2 .................. 100
PEAVÅD0   Vårdpedagogik och 
 handledning .............................. 100

Totalt antal poäng .............................1550

Start
Start: 7 januari 2020 
Längd: 60 veckor
Sista ansökan: 15 november 2019

Utbildningsort
Artur Lundkvist Utbildningscentrum
Östra skolan
Spjutserödsvägen 4, Perstorp

Arbetsplatsförlagd tid
I utbildningen ingår praktik på 12 veckor.

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande med lägst godkänt 
betyg i svenska eller svenska som andra språk.

Informationsmöte
Informationsmöte hålls den 30 september klockan 
17.00, Komvux på Östra skolan i Perstorp.

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

Du ansöker genom studie- och yrkesvägledaren i 
din hemkommun.  Du behöver bifoga dina skolbetyg 
samt personbevis för studier. Du måste vara behörig 
sökande vid ansökningstillfället.
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