
Undersköterska
Kommunal yrkesvuxutbildning  
på gymnasienivå

Ansökningsperiod
Ansökan är öppen mellan 28 juni och 1 augusti 
2021. 

Så här söker du: 
1. Gå in på eskilstuna.alvis.se

2. Logga in eller skapa ett nytt studerandekonto.

3. Klicka på ”Hitta kurser” och sök yrkesutbild-
ningen, följ sedan instruktionerna.

I kurskatalogen på Alvis hittar du alla sökbara 
 kurser på vuxen utbildningen i  Eskilstuna.

Kom ihåg att skicka med
• ett arbetslöshets intyg om du är arbetslös

• ett anställningsbevis om du har en anställning

• dina tidigare betyg om du inte har studerat här 
tidigare.

Frågor?
För frågor om  ansökan och antagning  kontakta 
vuxen utbildningen:  

Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: www.eskilstuna.se/komvux

Utbildningen genomförs av Folkuniversitetet i 
Stockholm på uppdrag av Eskilstuna kommun.

Kontakt på Folkuniversitetet: Annika Rosberg
E-post: annika.rosberg@folkuniversitetet.se
www.folkuniversitetet.se

Om yrket 
Arbetet inom vård och omsorg är ett viktigt, givande och  ansvarsfullt 
arbete. Ta chansen och bli en av framtidens  medarbetare i vård och 
omsorg, du behövs! Arbetet innebär oftast oregelbundna arbetstider; 
du kan arbeta dag, kväll, helg men också natt.

Viktigt att veta om utbildningen
• Utbildningen är 78 veckor lång.

• Startdatum för utbildningen är 6 september 2021 och  slutdatum är 
3 mars 2023.

• Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen.

Det nya yrkespaketet för undersköterska inom vård och omsorg är 
en gemensam utbildning för alla, oavsett vilken del av vård- och om-
sorgsyrket man planerar att arbeta i. Möjlighet till viss specialisering 
ges inom ramen för kurserna vård- och omsorgsspecialisering eller 
komvuxarbetet.

Kostnader
Du betalar själv för eventuell kurslitteratur och för resor till och från 
APL-plats.

Förkunskapskrav
Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande 
kunskaper.

Kurser som ingår i utbildningen 
Vill du ha mer information om kursinnehåll? Besök www.skolverket.se

Kurser Poäng
Orienteringskurs 60
Psykologi 1 50
Social omsorg 1 100
Anatomi och fysiologi 1 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Omvårdnad 1 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Gerontologi och geriatrik 100
Psykiatri 1 100
Social omsorg 2 100
Omvårdnad 2 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Anatomi och fysiologi 2 50
Vård- och omsorgsspecialisering eller komvuxarbete 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Psykiatri 2 100
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska / Svenska som andraspråk 1 100
Totalt antal poäng 1 560
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