VÅRD– OCH OMSORGSUTBILDNING
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå

Vill du gå en utbildning som leder till jobb? Vi
Utbildningsanordnare och utbildningsort
erbjuder en utbildning till undersköterska, ett yrke där Osby Komvux (Lärcenter)
det råder stor efterfrågan på arbetskraft.
Du behövs!
Utbildningstid
Period 1: 2022-01-10 — 2022-07-01 (500p)
Om utbildningen
Period 2: 2022-08-15 — 2023-06-02 (850p)
Vård- och omsorgsutbildningen är en bra utbildning för
67 veckor totalt för 1350p.
dig som vill arbeta med att ge vård och omsorg till
människor som behöver hjälp och stöd.
Antal platser
20
Studieupplägg
De två första veckorna på utbildningen sker
Studietakt
studierna delvis på skolan. Därefter bedrivs
Heltid, 100%
studierna genom att två dagar i veckan är på
distans och tre dagar i veckan är på en arbetsplats.
Studieekonomi
Personligt upplägg av studierna anpassas efter
Utbildningen är CSN-berättigad
överenskommelse med lärare efter
individuellt behov. Det krävs ett utdrag ur
Förkunskapskrav
belastningsregister från polismyndighet till
Lägst betyg E i grundläggande svenska/svenska som
praktikplatsen.
andraspråk delkurs 4 eller motsvarande.
Efter avslutad utbildning
Du har de färdigheter som krävs för anställning som
undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård,
boendestödjare eller personlig assistent efter
avslutad utbildning.

Ansökan och kursstart
Kursstart: 10 januari 2022.
Ansökan görs tillsammans med
studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.
Ansökningstid: 6 sep—28 oktober 2021
Ansökningswebb: www.osby.se/komvux

Osby kommun, Osby Komvux (Lärcenter), 283 80 Osby

HÄSSLEHOLM | KRISTIANSTAD | OSBY | ÖSTRA GÖINGE

VÅRD– OCH OMSORGSUTBILDNING
Kursutbud
Baspaket, 700p - Vårdbiträde
Kurs
Anatomi och fysiologi 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Gerontologi och geriatrik
Omvårdnad 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Social omsorg 1
Hälso– och sjukvård 1
Påbyggnadspaket 650p - Undersköterska
Kurs
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Omvårdnad 2
Psykiatri 2
Social omsorg 2
Hälso– och sjukvård 2
Vård och omsorg specialisering

Poäng
50
100
100
100
100
50
100
100
Poäng
50
100
100
100
100
100
100

Gymnasiala kurser (150p) som ska läsas om du inte har läst
motsvarande kurser tidigare. Dessa kurser ansöks senare under utbildningens gång efter kontakt med yrkesläraren:
Kurs
Poäng
Svenska 1
100
eller
Svenska som andraspråk 1
100
Samhällskunskap 1a1
50

Kontaktpersoner
Har du frågor kring utbildningen,
vänligen kontakta:
Camilla Fischer
Yrkeslärare
Telefon: 0709-888 471
E-post: camilla.fischer@osby.se
Therésa Keric
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0479-528 533
Telefontid: mån—fre kl. 08-09
E-post: theresa.keric@osby.se
Validering
Har du tidigare yrkeserfarenhet från vård– och
omsorg kan det ge möjlighet till validering.

Vård– och omsorgscollege
Osby Komvux är ansluten till Vård– och
omsorgscollege. För fullständig
undersköterskeexamen krävs 1500p i
utvalda kurser då undersköterska är en
skyddad yrkestitel.
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