
Undersköterska
Yrkesvux

Förkunskaper
För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra 
dig utbildningen behöver du ha godkänt  
betyg från grundskolan i svenska/svenska  
som andraspråk eller motsvarande. 
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.

Informationsmöte
Inbjudan till informationsmöte vecka 23  
skickas hem till berörda.

Aktuella datum
Start:  15 juni 2020
Längd:  75 veckor
Sista ansökan:  27 maj 2020

Utbildningsort
Vuxenutbildningscentrum
Jitegatan 1, Åstorp

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

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta där människan står i centrum. Utbildningen 
ger dig undersköterskekompetens så att du blir anställningsbar. 
I arbetet som undersköterska gör du varje dag skillnad i människors liv. Du kan till exempel 
arbeta inom äldreomsorg, hemvård eller på sjukhus.

- vård och omsorg
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Utbildningen ger dig bred kunskap inom vård och omsorg. Du kan välja mellan fyra olika yrkesinriktningar: 
sjukvård, psykiatri, funktionsnedsättning eller äldreomsorg. 
Beroende på vilken fördjupning du väljer kan du till exempel arbeta inom äldreomsorg, hemvård eller på 
sjukhus. Du kan också arbeta som personlig assistent eller skötare för människor med psykisk och fysisk 
funktionsnedsättning. 
Arbetsmarknaden bedöms som mycket god.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik
12 veckor av utbildningen är APL.
APL inom vård och omsorg är en obligatorisk del 
av utbildningen. APL är alltid på heltid. Då följer du 
din handledares varierande arbetstider där kvällar 
och helger ingår.
För dig med erfarenhet kan viss APL valideras.

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

Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg och ett 
personbevis till din ansökan.

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

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

Gemensamma kurser
Kurskod Kursnamn Poäng
MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor ... 100
HÄLHÄL0 Hälsopedagogik ......................... 100
GYARVO0 Gymnasiearbete ......................... 100
MEDMED01  Medicin 1 .................................... 150
PSKPSY01  Psykologi 1 ................................... 50
PSYPSY01  Psykiatri 1 .................................. 100
SAMSAM01A1 Samhällskunskap 1a1 ..........................50
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 .................... 100
SVESVE01 Svenska 1 .................................. 100
 eller
SVASVA01 Svenska som andraspråk 1 ....... 100
GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukd. .100
VÅRVÅR01 Vård och omsorgsarbete 1 ......... 200 
VÅRVÅR02 Vård och omsorgsarbete 2 ......... 150

Valbara fördjupningskurser
Psykiatri
PSYPSY02 Psykiatri 2 ......................................200
Äldreomsorg
GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet ..........200
Funktionsvariationer LSS
SPEDPED02 Specialpedagogik ..........................100
PEDSOC0 Socialpedagogik ............................100

Totalt .............................................................. 1500

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

Undersköterska
- vård och omsorg

Vill du veta mer? Kontakta:
Åstorps kommun
syvvux@astorp.se


