
STARTAR I 
JANUARI 2020
58 VECKOR 
ÄNGELHOLM

Vård och omsorg 58 veckor vänder sig till dig som kanske varit inne och jobbat som vård- 
biträde eller är intresserade av att bli undersköterska. I alla omvårdnadsyrken handlar det 
om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika faser. När du  
klarat utbildningen kan du arbeta som undersköterska.

Vård och omsorg
Yrkesvux

Förkunskaper
Rekommenderat avklarad svenska 1 eller 
svenska som andra språk 1. Bifoga kopior  
på dina betyg när du ansöker.

Aktuella datum
Start:  13 januari 2020
Längd:  58 veckor
Sista ansökan:  7 december 2019

Utbildare och ort
Vuxenutbildningen Ängelholm
Lärkgatan 6 i Ängelholm

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du 
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i 
din hemkommun. 

- undersköterska



Vård och omsorg
- undersköterska

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

Du får undersköterskekompetens och kan arbeta inom äldreomsorg, handikappomsorg, personlig assistent 
eller på sjukhus. I arbetet som undersköterska gör du vaje dag skillnad i människors liv. Som under- 
sköterska tar du hand om människor i behov av stöd och hjälp för att klara sin dag.  
Du får även en utbildning som kan ligga till grund för vidare studier, som till exempel till sjuksköterska,  
sjukgymnast, apotekstekniker, brandman, eller polis. 

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
12 veckor APL. 
Vi garanterar enbart APL i Ängelholms kommun. 
Vid mån av plats erbjuder vi även APL i din hem-
kommun. 
Under APL måste du kunna arbeta dagtid, kvällar 
och helger på heltid.

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du 
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din 
hemkommun. 

Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även 
efter att ansökningstiden gått ut.

Kursinfo
För dig som kanske arbetat länge som timanställd 
eller som läst tidigare men inte blivit klar finns en 
möjlighet till validering.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till  
studiestöd från CSN. 

Kurskod Kursnamn Poäng
VÅRVÅR01 Vård och omsorgsarbete 1 .......... 200
VÅRVÅR02 Vård och omsorgsarbete 2 .......... 150
HÄLHÄL0 Hälsopedagogik .......................... 100
MEDMED01 Medicin 1 ..................................... 150
MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor .... 100 
PSKPSY01  Psykologi 1 .................................... 50
PSYPSY01  Psykiatri 1 .................................... 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 ..................... 100
GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet ........ 200
GERVÅR0 Vård och omsorg vid  demens .... 100
GYARVO Gymnasiearbete .......................... 100 

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

Totalt .............................................................. 1550

Vill du veta mer? Kontakta:
Ritva Bris, studie- och yrkesvägledare
ritva.bris@engelholm.se


