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Omvårdnadsutbildning
Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut fattas

Kurstid

2 + 75 veckor. Utbildningen inleds med två veckors orienteringskurs
och följs av ca 75 veckors studier.

Ansökningsdatum

Öppnar: 29 juni 2016

Antal platser:

30

Kursstart

29 augusti 2016

Utbildningens mål

Du får lära dig grunderna inom vård och omsorg. Du får lära dig
hur vi reagerar i utsatta situationer och hur du möter människor i
behov av stöd. Vård- och omsorgsutbildningen kan leda till arbete
inom till exempel sjukhus, vård-central eller i hemsjukvård. Inom
socialtjänsten kan du jobba inom särskilt boende, gruppbostad,
daglig verksamhet, hemtjänst eller med funktionshindrade.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar med en veckas orienteringskurs. Du har sedan
lektioner fyra förmiddagar i veckan. Utöver detta har du tillgång
till studiehall måndag – onsdag 13:00-15:00 där du kan arbeta
självständigt med dina uppgifter och få stöd av lärare. En dag i
veckan ägnas åt självstudier. Vissa av kurserna kommer att läsas
med distansupplägg med distansträffar tillsammans med lärare. En
del av utbildningen är förlagd till olika arbetsplatser, så kallad
APL (arbetsplatsförlagd utbildning). Under APL-tiden följer du
arbetsplatsernas tider, vilket kan innebära kvälls- och
helgtjänstgöring. APL-perioderna är förlagda vid två olika
tillfällen.

Förkunskaper

Grundläggande svenska som andraspråk/svenska eller motsvarande
kunskaper.

Vård- och omsorgscollege

Utbildningen ingår i det lokala vård- och omsorgscollege som
finns i Eskilstuna. Vård- och omsorgscollege är en
sammanslutning av certifierade utbildare och arbetsgivare. Efter
genomgången utbildning får du antingen ett diplom eller ett intyg.
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Utbildningens innehåll:
Hälsopedagogik
Etik och människans
livsvillkor
Medicin 1
Psykologi 1
Psykiatri 1
Specialpedagogik 1
Vård- och omsorgsarbete1
Vård- och omsorgsarbete 2
Medicin 2
Akutsjukvård
Vård och omsorg
vid demenssjukdom
Vårdpedagogik och
handledning
Gymnasiearbete*
Totalt

100 p
100 p

HALHAL0
MÄNETI0

150 p
50 p
100 p
100 p
200 p
150 p
100 p
200 p
100 p

MEDMED01
PSKPSY01
PSYPSY01
SPCSPE01
VÅRVÅR01
VÅRVÅR02
MEDMED02
SJUAKU0
GERVÅR0

100 p

PEAVÅD0

100 p
GYARVO
1550 poäng

*Om du redan har ett godkänt betyg i kursen Gymnasiearbete får du i
stället läsa Vård och omsorg, specialisering VADVAR00S, 50 poäng.

Ansökan

Sök senast 24 juli via Webbansökan på Komvux hemsida. Kom
ihåg att ladda upp kopior på dina tidigare betyg när du söker. Du
som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett
arbetslöshetsintyg från Arbetsförmedlingen och bifoga i din
ansökan (ladda upp på din webbansökan).

Studieekonomi

Studiestöd kan sökas på CSN via webbsida www.csn.se
För mer information se CSN:s hemsida eller ring till CSN på tel.
0771-27 60 00

Information

www.eskilstuna.se/komvux
eller besök Vuxenutbildningen på Kungsgatan 13
Telefon: 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Utbildningsanordnare

Komvux Eskilstuna i samarbete med Rinmangymnasiet
Smedjegatan 46, Eskilstuna.
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