
STARTAR I 
AUGUSTI 2020
3 TERMINER 
SVALÖV

Om du tycker om att arbeta med människor och vill lära dig mer om vårdyrket är detta rätt 
utbildning för dig. I arbetet som undersköterska gör du varje dag skillnad i människors liv. 
Du kan arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorgen eller LSS.

Undersköterska
Yrkesvux

Förkunskaper
Godkänt betyg i grundläggande svenska/
svenska som andraspråk eller motsvarande.
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker. 

Aktuella datum
Start:  17 augusti 2020
Längd:  3 terminer
Sista ansökan:  1 juli 2020

Utbildare och ort
Svalöfs gymnasium och vuxenutbildning
Svalöv

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

- vård och omsorg



Undersköterska
- vård och omsorg

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

Utbildningen ger dig bred kunskap inom vård och omsorg. Som undersköterska tar du hand om människor 
som är i behov av stöd och hjälp för att klara sin vardag.
När du är klar med utbildningen kan du arbeta som undersköterska inom hemtjänsten, äldreboende,  
handikappomsorg eller inom sjukvården. Arbetsmarknaden framöver bedöms som mycket god.

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
I utbildningen ingår 4 veckors praktik per termin. 
Då följer du din handledares tider.

Under APL måste du kunna arbeta dagtid, kvällar 
och helger på heltid. 

Om du blir antagen till utbildningen måste du visa 
ett utdrag ur belastningsregistret innan du börjar 
din APL. 

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

Du ska bifoga kopior på alla dina betyg.  

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. 

Kurskod Kursnamn Poäng
VÅRVÅR01 Vård och omsorgsarbete 1 .......... 200
HÄLHÄL0 Hälsopedagogik .......................... 100
VÅRVÅR02 Vård och omsorgsarbete 2 .......... 150
PSKPSY01  Psykologi 1 .................................... 50
MEDMED01 Medicin 1 ..................................... 150
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 ..................... 100
MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor .... 100 
PSYPSY01  Psykiatri 1 .................................... 100
GYARVO Gymnasiearbete .......................... 100
SVASVA01 Svenska som andraspråk 1 ......... 100
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1 ................... 50
 Programfördjupning ..................... 300

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Lotta Jansson,  
studie- och yrkesvägledare
0418-66 61 06
lotta.jansson@svalof.se
www.svalov.se


