
Vårdbiträde
Yrkesvux

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundskola i svenska/
svenska som andraspråk.
Bifoga kopior på dina betyg och ett person- 
bevis när du ansöker.

Aktuella datum
Start:  augusti 2020
Längd:  42 veckor
Sista ansökan:  18 juni 2020

Utbildningsort
Svalöfs gymnasium
Svalöv

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

En yrkesutbildning för dig som är intresserad av och vill arbeta med människor. När du  
klarat utbildningen kan du arbeta som vårdbiträde. Arbetet fokuserar på det praktiska  
omsorgsarbetet, inte det medicinska, och innebär att du hjälper människor med vardagliga  
uppgifter som de själva inte klarar av.

STARTAR I 
AUGUSTI 2020
42 VECKOR 
SVALÖV



Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av människor och vill arbeta med något meningsfullt. 
Som vårdbiträde kan du arbeta inom hemtjänsten, på ett äldreboende eller inom LSS (funktionshindrade).  
Efter utbildningen har du rätt till ett intyg för vårdbiträde från Vård- och omsorgscollege. 
Efter denna utbildning kan du fortsätta att studera till undersköterska. 

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
8 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagd 
praktik (APL). APL är alltid på heltid med varier- 
ande arbetstider där kvällar och helger ingår. Du 
följer din handledares arbetstider.

Skolan erbjuder praktikplatser inom Svalövs  
kommun.

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. 

Utbildningen är kostnadsfri, men det tillkommer 
kostnad för litteratur som du själv betalar.

Kurskod Kursnamn Poäng
VÅRVÅR01 Vård och omsorgsarbete 1 .......... 200
MEDMED01 Medicin 1 ..................................... 150
PSKPSY01  Psykologi 1 .................................... 50
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 ..................... 100
VÅRVÅR02 Vård och omsorgsarbete 2 .......... 150
MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor .... 100
PSYPSY01  Psykiatri 1 .................................... 100 
HÄLHÄL0 Hälsopedagogik .......................... 100 

Totalt ................................................................ 950

Vårdbiträdesutbildningen i Svalöv är certifierad  
genom medlemskap i Vård- och omsorgscollege.

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

Vårdbiträde

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


